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D e n í k  P r o f i

Jednoduché účetnictví
není jednoduché vést ručně ...

Dostává se vám do rukou historicky nejpodrobnější manuál k programům 
Deník Profi, Sklad Profi a Pokladna. Na 84 stranách najdete podrobný popis 

všech účetních knih a evidencí doplněný řadou vyobrazení a tipů. 

Poprvé jsou v textu zařazeny také příklady a podrobné postupy, které vám 
pomohou se zpracováním složitějších případů (a to nejen účetních).  

a spol.
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S M L O U V A    O    P Ř E V O D U    O M E Z E N Ý C H    M A J E T K O V Ý C H    P R Á V    K    U Ž I T Í    S O F T W A R E

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV:
Majitelem veškerých autorských práv a autorem programů je firma JAPO Zlín, spol. s r. o. se sídlem Družstevní 431, 763 15 Slušovice (dále výrobce). 
Všechna práva k softwaru, kromě práv která byla koncovému uživateli výslovně udělena v této smlouvě, si výrobce vyhrazuje pro sebe.

DEFINICE:
Pojem „software“ označuje počítačové programy chápané jako dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon) ve znění 
pozdějších novelizací (např. 81/2005 Sb., par. 2, odst. 2). Pojem „demoverze“ označuje software, který má omezenou funkčnost, je volně šiřitelný 
a nesmí být použitý ke komerčním účelům. Demoverzi lze aktivovat na plnohodnotnou verzi použitím konfiguračního hesla. Pojem „dokumentace“ 
označuje všechny návody a popisy dodávané autorem v elektronické (nebo i jiné) formě k software a tvořící programově technickou dokumentaci. 
Pojem „licence“ označuje převod omezených majetkových práv k užití software koncovému uživateli. Licence je chápána jako nevýhradní licence 
podle autorského zákona. Pojem „multilicence“ označuje rozšíření licence, např. povolení vést prostřednictvím software účetnictví více firmám. 
Pojem „konfigurační heslo“ označuje digitální informaci, kterou lze převést demoverzi na neomezený software. Pojmy „upgrade“, „update“ označují 
licence na aktualizované verze software poskytované uživatelům za zvýhodněné ceny nebo zdarma. Pojem „verze pro aktuální účetní rok“ označuje 
verzi programu, jejíž číselné označení letopočtem je shodné s letopočtem kalendářního roku. Pojem „datum uzávěrky programu“ označuje datum, 
kdy byl program kompilován a ke kterému odpovídá legislativě. „Stránkami výrobce“ se rozumí internetové stránky na adrese http://www.japo.cz.

SMLUVNÍ STRANY:
Smluvními stranami jsou výrobce na straně jedné a nabyvatel omezených práv k užití software, tzv. koncový uživatel, na straně druhé.

INSTALACE:
Software je nutné nainstalovat na správně nakonfigurovaný počítač splňující minimální požadavky uvedené v dokumentaci. Způsob instalace je 
popsaný v dokumentaci. Na počítači nesmí být žádné počítačové programy nebo technické vybavení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit software.

PŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ SOFTWARE:
Koncový uživatel může pro svoji potřebu vytvořit jednu záložní kopii softwaru a mít ji v držení po dobu platnosti této smlouvy. Instalovat software na 
stálou paměťovou jednotku (pevný disk) počítače. Pokud nemá zakoupenu licenci pro použití na více počítačích, smí software spouštět a používat 
pouze na jednom počítači. Užívat software po dobu, po kterou bude dodržovat podmínky a ustanovení licenční smlouvy.

NEPŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ SOFTWARE:
Provádět pronájem, leasing, sublicence, zapůjčení nebo převod softwaru, kopií softwaru, souvisejících materiálů nebo práv vyplývajících z této 
smlouvy. Prodej software bez platné smlouvy s autorem nebo autorizovaným distributorem. Měnit, zpětně překládat, dekompilovat nebo disassemb-
lovat software nebo jeho části. Odstraňovat nebo měnit jakékoliv ochranné značky (copyright), název autora nebo název software. Instalovat nebo 
používat software na více počítačích s výjimkou případů uvedených v této licenční smlouvě. 

SOUHLAS SE SMLOUVOU:
Otevřením obálky s instalační disketou nebo CD, použitím konfiguračního hesla k aktivaci demoverze, popř. provedením úhrady za převod licence 
(co nastane dříve) vyjadřuje koncový uživatel souhlas s touto smlouvou. Současně se zavazuje dodržovat všechna ustanovení smlouvy. 

PRODEJ A SERVIS:
Prodej software a veškerou podporu zajišťuje výrobce a autorizovaní prodejci, jejichž seznam je uveřejněn na stránkách výrobce. Výrobce i auto-
rizovaní prodejci jsou před poskytnutím pomoci oprávněni ověřit si pravost software např. pomocí sériového čísla, instalačního kódu nebo údajů 
o nákupu software. Bezplatnou poradenskou linku (hot-line) poskytuje výrobce pouze koncovým uživatelům verzí pro aktuální účetní rok. 

PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE:
Koncový uživatel prohlašuje, že se s příslušným programem seznámil prostřednictvím jeho demoverze a případné nejasnosti projednal s výrobcem 
nebo autorizovaným prodejcem. Program mu svým pojetím i nároky na uživatele vyhovuje. Koncový uživatel si je vědom nutnosti důkladného sezná-
mení se s programem vlastním studiem dokumentace nebo účastí na školení objednaném u autorizovaného distributora.
KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁ, ŽE SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY A PROTO JE POSKYTOVANÝ „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁ-
RUKY JAKÉHOKOLI DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY, ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO AUTORIZOVANÍ PRODEJCI NEPOSKYTUJÍ 
JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, PŘEDEVŠÍM NEZARUČUJÍ PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO 
ZÁRUKY, ŽE SOFTWARE NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA 
ZE STRANY POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY, ŽE FUNKCE, KTERÉ OBSAHUJE SOFTWARE, BUDOU VYHOVOVAT POŽADAVKŮM KONCOVÉHO UŽIVATELE, 
NEBO ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠENÝ A BEZCHYBNÝ. KONCOVÝ UŽIVATEL NA SEBE BERE ÚPLNOU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR SOFTWARU 
PRO DOSÁHNUTÍ ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKŮ, KTERÉ SE SOFTWAREM DOSÁHNE.

OMEZENÍ V RUČENÍ:
V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJE APLIKOVATELNÉ PRÁVO, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE VÝROBCE, JEHO ZAMĚSTNANCI NEBO JEHO AUTORIZOVANÍ PRODEJ-
CI ODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLI ÚŠLÝ ZISK, PŘÍJEM NEBO PRODEJ, NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, NEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO 
TOVARU NEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLI SPECIÁLNÍ, 
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÍ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKÉKOLI ZAPŘÍČINĚNÉ, ČI UŽ VYPLYNULY ZE SMLOUVY, ÚMYSL-
NÉHO KONÁNÍ, NEDBALOSTI NEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, 
A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL NEBO JEHO AUTORIZOVANÍ PRODEJCI BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. 

ZAČÁTEK A TRVÁNÍ SMLOUVY:
Tato smlouva vstupuje v platnost vyjádřením souhlasu se smlouvou. Platnosti smlouva pozbývá automaticky okamžikem, kdy koncový uživatel učiní 
cokoli v rozporu s ustanoveními této smlouvy. V tomto případě je koncový uživatel povinen zničit (popř. vrátit k likvidaci autorizovanému distributo-
rovi) software, kopie softwaru a dokumentaci. Smlouvu je také možné kdykoliv vypovědět tak, že koncový uživatel natrvalo vymaže, zničí software, 
všechny případné záložní kopie a všechen související materiál, který získal od výrobce.

Tato smlouva mezi koncovým uživatelem a výrobcem představuje jedinou a úplnou dohodu vztahující se k softwaru, a plně nahrazuje jakákoliv před-
-cházející vyhlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace, týkající se softwaru. 
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Děkujeme vám za zájem o programy JAPO, který jste projevili jejich zakoupením a používáním. 
Spolu s instalačním médiem jste dostali také příručku Začínáme, která podrobně popisuje instalaci, 
nastavení základních parametrů a hlavní prvky uživatelského prostředí, používaného v progra-
mech JAPO. Její důležitou součástí jsou také informace k aktualizacím, jejich objednávání, staho-
vání z internetu a instalaci. Podrobně v ní popisujeme také roční uzávěrku a převod dat do násle-
dujícího účetního roku, včetně sestavení daňových přiznání. Nevynechali jsme ani archivaci dat.

Manuál, který právě čtete, velmi podrobně popisuje základní nastavení a používání programů 
Deník Profi, Sklad Profi a Pokladna (prodejna). Všechny tyto programy, ač mají rozdílné použití, 
využívají stejné účetní knihy a evidence - jen v různých kombinacích. Navíc je vysoce pravděpo-
dobné, že nezůstanete u používání jen jednoho z uvedených programů (např. Pokladna se neobe-
jde bez asistence Skladu Profi). Proto nám přišlo jako vhodné nevydávat samostatné příručky ke 
každému z těchto programů, ale soustředit všechny informace do jednoho podrobného manuálu.  

Podle toho, který z programů používáte, soustřeďte svoji pozornost na následující kapitoly:

Deník Profi
 Spuštění programu .................................................................................................................................4
 Kontrola nastavení v ovládacím panelu .............................................................................................5
 Dnešní, účetní a skladové datum ....................................................................................................... 11
 Další položky hlavního menu ............................................................................................................ 12
 Pomocné evidence .............................................................................................................................. 13 
 Základní účetní knihy .......................................................................................................................... 17
 Fakturace a spol. .................................................................................................................................40
 Skladová evidence ..............................................................................................................................69
 Tipy a triky ............................................................................................................................................ 81

Sklad Profi
 Spuštění programu .................................................................................................................................4
 Kontrola nastavení v ovládacím panelu .............................................................................................5
 Dnešní, účetní a skladové datum ....................................................................................................... 11
 Další položky hlavního menu ............................................................................................................ 12
 Fakturace a spol. .................................................................................................................................40
 Počítačová pokladna ..........................................................................................................................63
 Skladová evidence ..............................................................................................................................69
 Tipy a triky ............................................................................................................................................ 81

Pokladna
 Spuštění programu .................................................................................................................................4
 Kontrola nastavení v ovládacím panelu .............................................................................................5
 Dnešní, účetní a skladové datum ....................................................................................................... 11
 Další položky hlavního menu ............................................................................................................ 12
 Počítačová pokladna ..........................................................................................................................63

Barevný okraj vybraných stran označuje evidence, které jsou pouze v určitém programu.
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Úkolem této příručky je provést vás jednotlivými účetními knihami a evidencemi programů Deník Profi, Sklad 
Profi a Pokladna a seznámit s jejich schopnostmi. Vzhledem k jejich obsáhlosti vás upozorníme na to nejdůleži-
tější, rozdíly v tiskových sestavách a chování standardních funkcí snadno zjistíte při běžné práci.

Popisovat budeme účetní knihy a evidence z nejvyšších variant uvedených programů. V jednodušších varian-
tách nejsou některá nastavení nebo evidence obsaženy, proto můžete příslušné kapitoly přeskočit. 

V textu používáme řadu termínů (např. aktualizační menu, vstupní datový formulář, menu, nabídka, náhledo-
vé okno tiskové sestavy), které jsou pro všechny programy JAPO společné a jsou proto podrobně vysvětleny 
v příručce Začínáme. Rovněž předpokládáme základní znalosti práce s počítačem.

Pokud si nebudete s čímkoliv vědět rady, můžete najít odpověď nejen v tomto manuálu, ale i na našich interne-
tových stránkách, případně si o odpověď napsat nebo zavolat.

1.  Spuštění programu
V příručce Začínáme byla popsána instalace a spuštění programů JAPO. V závislosti na tom, jestli používáte 
programy JAPO v DOSu nebo ve Windows, spustíte program napsáním příkazu v řádku MS DOS a stiskem 
klávesy Enter, nebo kliknutím na příslušnou ikonu na ploše Windows.

Pokud jste po instalaci nespustili ještě žádný program JAPO, zobrazí se nejprve dotaz na údaje o majiteli licen-
ce na program. Bez vyplnění názvu firmy, adresy, případně telefonního spojení není možné program spustit. 
Údaje o majiteli licence používají kontroloři při ověřování, zda se nejedná o kradený program. Zajímá je nejen 
shoda těchto údajů s dokladem o nákupu software, ale i zda o tomto uživateli víme. Proto vyplňujte pečlivě.

• Pokud jste byli dotázáni na údaje o majiteli licence na program, znamená to, že jste nedodrželi 
postup popsaný v příručce Začínáme. Nejprve jste totiž měli spustit program Asistent a v něm 
kromě zadání majitele programu nastavit i údaje o firmě, které povedete účetnictví. Nezapomeňte 
se do programu Asistent vrátit a potřebná nastavení provést.

Další tabulka, která se zobrazí, je úvodní okno. Při prvním spuštění vás informuje o licenčních podmínkách, 
jakmile je potvrdíte stiskem libovolné klávesy, budete požádáni o potvrzení účetního a dnešního data. Pokud si 
program zaheslujete, budete v tomto prostředí požádáni také o zadání přístupového hesla do programu.

1.1 Výběr zpracovávané firmy (síťové přihlašování)
Pokud jste si v „Ovládacím panelu“ - „Nastavení chování v síti“ v programu Asistent zapnuli „Síťové přihlašová-
ní“, zobrazí se po potvrzení účetního a dnešního data tabulka s přehledem firem, zpracovávaných v programu. 
Pokud je některá z firem zpracovávána jiným programem v síti, bude místo názvu firmy uvedeno „Na licenci se 
pracuje“. Z vašeho programu budete mít přístup jen k licencím, na kterých se nepracuje. 

Licenci stačí vybrat a potvrdit klávesou Enter. 

Pokud síťové přihlašování nepoužíváte, program 
po potvrzení účetního adnešního data rovnou 
přejde do nabídky evidencí.



 5

U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A

2.  Kontrola nastavení v Ovládacím panelu
Při prvním vstupu do programu je vhodné provést základní nastavení, aby se program přizpůsobil zvyklostem 
a nárokům vedené firmy. To provedete v Ovládacím panelu programu.

Protože program při svém spuštění automaticky 
vstoupil do menu evidencí, musíte nejprve stisknout 
klávesu Esc, aby se vrátil do hlavního menu. 

Tam zvolte položku Ovládací panel a stiskněte na ní 
Enter. Zobrazí se nabídka voleb, ve kterých můžete 
upravovat jednotlivé parametry chování programu. 

Řada nastavení je již předvolena tak, aby vyhovo-
vala platné legislativě. Některé věci je ale třeba 
přizpůsobit typu organizace.

2.1  Detaily o daňovém subjektu
Pod tímto názvem se v Ovládacím panelu skrývá řada informací, které se uvádějí na daňových přiznáních a vý-
kazech odevzdávaných na finančním úřadě. Protože je řadu dokladů možné pomocí Komunikátora podávat 
elektronicky (na internetu), je správnost zadaných údajů kontrolována pomocí oficiálních číselníků, vydaných 
Ministerstvem financí.

V následujícím textu najdete přehled údajů s vysvětlivkami: 

•	 Finanční	úřad	– po stisku klávesy F3 můžete ze seznamu vybrat místně příslušný FÚ.
•	 Plátce	DPH - mezerníkem přepínáte mezi možnostmi: „čtvrtletní“ - „měsíční“ - „neplátce“.
•	 Typ	subjektu - mezerníkem přepínáte: „plátce daně“ - „identifikovaná osoba“ - „daň. zástupce“.
•	 Titul,	jméno,	příjmení - údaje fyzické osoby, za kterou se přiznání podává.
•	 Okres,	stát - po stisku klávesy F3 jej můžete vybrat ze seznamu.
•	 Hlavní	činnosti - uvádí se maximálně dvě převažující činnosti podnikání, po stisku klávesy F3 

je můžete vybrat z oficiálního číselníku. Je obsáhlý, bude vám to chvíli trvat než tu svoji najdete ...
•	 Osoba	oprávněná	k	podpisu,	daňový	zástupce	- uvádí se jméno, příjmení, vztah k subjektu, 

údaje o osobě, která sestavila přiznání (jméno, příjmení, telefon), kód a údaje o daň. zástupci

Pokud na posledním údaji stisknete klávesu Enter (nebo kdekoliv Esc), program zapsané údaje uloží.

2.2  Vzor faktury
Pro každou řadu odběratelských faktur (pokud používáte více řad faktur) můžete předvolit několik důležitých 
parametrů. Ty pak budou při vystavení nového dokladu automaticky vyplněny (samozřejmě budete mít mož-
nost na konkrétní faktuře kterýkoliv předvolený údaj opravit).

2.2.1  Nastavení vzoru faktury
 Ve vzoru faktury můžete předvolit řadu údajů z hlavičky odběratelské faktury:

•	 Dodavatel - po stisku klávesy F3 jej můžete vybrat z adresáře firem. Pokud zatím údaje o firmě 
nejsou v adresáři zapsány, musíte je tam nejprve uložit.

•	 Číslo	běžného	účtu	- z tabulky můžete vybrat, který účet má být uveden na faktuře. Pokud není 
jeho číslo zatím v programu zapsáno, potvrďte první řádek v tabulce a později nezapomeňte 
běžný účet uložit (viz kapitola 2.7).

•	 Číslovat:	rok - součástí řady typů číslování faktur je i údaj „rok“. Můžete sem psát buď identifika-
ci letopočtu (např. pro 2007 to bude 7), nebo jakékoliv jiné číslo (např. pokud chcete aby různé 
řady faktur začínaly různými čísly).

•	 Číslovat:	od - součástí všech typů číslování faktur je i pořadové číslo faktury. Zde si můžete 
nastavit, od kterého čísla se budou faktury číslovat.

•	 Typ	číslování - k dispozici je několik typů číslování faktur. Mezerníkem můžete přepínat a zvolit 
si ten, který vám nejlépe vyhovuje. Na základě předvolených předchozích dvou údajů se bude 
zobrazovat skutečné první číslo faktury.
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•	 Splatnost	- zde můžete nastavit splatnost faktury pro nového odběratele. U odběratelů vybraných 
z adresáře firem má prioritu splatnost předvolená u firmy v adresáři.

•	 Středisko - pokud používáte členění firmy na střediska, můžete předvolit ke kterému středisku 
budou vystavené faktury patřit.

•	 KS - zde můžete předvolit konstantní symbol.
•	 Zaokrouhlení - zde volíte, jestli zaokrouhlení faktury podléhá DPH nebo ne.
•	 Označení	dodávky - k dispozici máte dva řádky pro obecný popis.

Pro všechny řady jsou společná následující nastavení:

•	 Faktury	vystavuje - zde můžete napsat jméno a příjmení, případně telefon.
•	 Text	pod	spodní	okraj	faktury	- zde je místo pro různá reklamní sdělení nebo poděkování ...

2.2.2 Text uvnitř faktury
Pokud potřebujete, aby se v každé faktuře nad rozpisem zboží a služeb zobrazoval nějaký obecný text, můžete 
jej zde předvolit. K dispozici máte maximálně 10 řádků. Pokud budete chtít v některé z faktur text odstranit 
nebo upravit, bude to možné (viz kapitola 7.1.3).

2.2.3 Poznámka pod fakturami
Jedná se o podobnou poznámku, jako je popsána v bodě 2.2.2, jen se tiskne pod fakturou.

2.2.4 Text v rámečku faktur
Jedná se o podobnou poznámku, jako je popsána v bodě 2.2.2, jen se tiskne v horní části faktury (v hlavičce).

2.3  Nastavení provozu aplikací
Nejdůležitější nastavení pro jednotlivé 
účetní knihy a evidence najdete právě zde. 
Protože je předvoleb velké množství, jsou 
tematicky rozděleny do několika nabídek.

Rozsah předvoleb se liší podle programu 
(Deník Profi, Sklad Profi, Pokladna).

2.3.1   Nastavení účetních knih
Na většině údajů v tabulce můžete přepínat mezi několika možnostmi pomocí mezerníku:

•	 Povolit	opravu	a	mazání	převedených	dat	- standardně program blokuje přístup ke všem po-
hybům, které vznikly automaticky zaúčtováním nebo převodem dat. Pokud si blokování potlačíte, 
budete moci provádět jakékoliv změny. Blokování se samo aktivuje po ukončení programu.

•	 Používat	členění	na	střediska - pokud jej zapnete, budete moci ve všech knihách a evidencích 
volit středisko, kterého se doklad týká. Stejná volba bude i u tiskových sestav.

•	 Používat	více	bankovních	účtů - zvolíte-li ano, budete moci v programu pracovat s více účty.
•	 Používat	více	pokladen - zvolíte-li ano, budete moci v programu pracovat s více pokladnami.
•	 Číslovat	účetní	doklady	automaticky - každý zápis do peněžního deníku musí obsahovat číslo 

účetního dokladu. Pokud si chcete ušetřit práci, můžete svěřit číslování programu.
•	 Tisknout	na	pokladních	dokladech	částku	slovy - Ano/Ne.
•	 Používat	adresář	odběratelů	a	dodavatelů - standardně program používá společný adresář 

firem pro dodavatele i odběratele. Pokud je chcete oddělit, můžete to provést zde.
•	 Upozorňovat	na	duplicitní	doklady - při zápisu do evidencí přijatých a vydaných dokladů se 

může stát, že budete mít dva doklady se stejným číslem. Pokud chcete být na tuto situaci upozor-
něni (a mít jistotu, že omylem nezapisujete jeden doklad dvakrát), můžete kontrolu zapnout zde.

•	 Vkládat	interní	čísla	automaticky - každý přijatý nebo vydaný doklad by měl obsahovat jedi-
nečné interní číslo, podle kterého jej při kontrole FÚ snadno vyhledá. Zde si můžete zvolit, jestli 
budete doklady číslovat sami, nebo to necháte na programu.

•	 Maximum	řádků	rozúčtování	na	dokladech - evidence přijatých i vydaných dokladů umož-
ňují rozúčtovat každý doklad na max. 10 účtů. Tak podrobné rozúčtování ale málokdy využijete. 
V této položce můžete nastavit, na kolik účtů jste v průběhu roku doklady maximálně rozúčtovali. 
Nastavení se využije při tisku dokladů, aby se šetřil papír.
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•	 KS	u	přijatých	a	vydaných	dokladů - zde předvolíte převažující konstantní symbol.
•	 Předvolená	sazba	DPH	u	přijatých	a	vydaných	dokladů - zde  můžete předvolit převažující 

sazbu DPH pro jednotlivé evidence - ušetříte si tak práci s přepínáním (máte-li většinu dokladů se 
sníženou sazbou, nastavte si ji zde a program vám ji bude při zápisu dokladů nabízet).

•	 Předvolená	forma	úhrady	dokladů	- zde si můžete předvolit, jak máte většinou placeny přijaté 
a vydané doklady - ušetříte si práci s přepínáním (máte-li většinu dokladů placenu v hotovosti, 
nastavte si ji zde a program vám ji bude při úhradě dokladů nabízet).

•	 Při	úhradě	p/v	dokladů	vyhledávat	podle	- když uhrazujete přijatý nebo vydaný doklad v pe-
něžním deníku, můžete jej vyhledat podle čísla daňového dokladu nebo variabilního symbolu. 
Touto volbou si můžete nastavit předvolený způsob vyhledávání.

•	 Předvolený	typ	přijatého	dokladu	- od roku 2011 byly zavedeny přijaté doklady s poměrným 
nárokem na odpočet DPH. Zadávání takovýchto dokladů do programu je odlišné od klasických 
dokladů. Proto jsou k dispozici dva druhy vstupních formulářů (pro obyčejné a poměrně krácené 
doklady). Touto volbou můžete nastavit, který formulář bude program automaticky nabízet.

2.3.2  Nastavení faktur a objednávek
U většiny údajů v tabulce můžete přepínat volby pomocí mezerníku, někde ale budete i psát na klávesnici:

•	 Používat	více	řad	faktur - pokud chcete využít max. 10 řad faktur, můžete si to zde povolit.
•	 Import	faktur	z	programu - pokud chcete načítat faktury z jiného programu (EZOP, Konto), 

můžete si zde vybrat komunikační protokol mezi programy.
•	 Z	faktury	do	výdejky	přenášet - při odepsání zboží ze skladu se může do výdejky přenášet buď 

„název odběratele“ nebo „název příjemce“ zboží.
•	 Při	vystavení	dokladu	zadávat - při zápisu faktur, objednávek a dodacích listů můžete zadávat 

„cenu bez DPH“ nebo „cenu s DPH“. Ostatní hodnoty (základ, DPH) se automaticky dopočítají.
•	 Povolit	změnu	znaků	a	DPH - tuto funkci využijí např. stavební firmy, které mají ve skladu 

veden materiál se základní sazbou DPH ale pokud vystavují fakturu za stavbu rodinného domku, 
musí uvádět sníženou sazbu. Tato funkce jim umožní změnit na faktuře znak i sazbu DPH.

•	 Součtovat	skupiny	na	dokladu - všechny služby a skladové karty je možné zařadit do 10 
skupin (např. podle sortimentu). Při vystavování faktury vybíráte položky v náhodném pořadí, při 
tisku se ale seřadí podle skupin (např. potraviny, drogerie, ...). Zde si můžete zapnout, aby byly 
ceny zboží navíc nasoučtovány podle skupin.

•	 Tisknout	Komunikátorem	penále - zde si můžete předvolit, jestli bude v grafických dokladech 
tištěných pomocí Komunikátora zobrazena informace o penále z prodlení s platbou.

Další nastavení se týká speciálně vystavování odběratelských faktur z objednávek a dodacích listů:

•	 Sledovat	vykrytí	objednávek	- pokud program sleduje vykrytí objednávek, není možné zadávat 
na fakturách množství zboží v záporných hodnotách.

•	 Načítat	množství	zboží - pokud vystavujete fakturu z přijaté objednávky, může být do faktury 
načteno množství bez ohledu na stav skladu („vždy všechno“) nebo jen do výše skladových 
zásob („dle vykrytí“).

•	 Načítat	skladové	karty - pokud vystavujete fakturu z přijaté objednávky, můžete si vybrat, jestli 
se do ní přenese všechno objednané zboží („všechny skl. karty“) nebo jen to, které je skladem 
(„jen nenulové“). Pokud necháte načítat všechno objednané zboží, bude u položek, které nejsou 
skladem nulový počet.

•	 Načítat	ceny - pokud vystavujete fakturu z přijaté objednávky, mohou být do faktury načteny 
ceny aktuální ve chvíli vystavení faktury („na kartě zboží“), nebo ceny platné v době vystavení 
objednávky („na objednávce“).

•	 Načítat	název	(popis)	dodávky - můžete zvolit, aby byl popis dodávky načítán ze vzoru faktury 
nebo z dokladu, ze kterého je vystavována faktura (z objednávky, dodacího listu).

2.3.3  Nastavení skladů
Na většině údajů v tabulce můžete přepínat mezi několika možnostmi pomocí mezerníku:

•	 Používat	více	řad	skladů - pokud chcete zboží rozdělit např. podle výrobce, dodavatele nebo 
sortimentu, můžete využít max. 90 řad skladů.

•	 Číslo	skladové	karty	doplnit	- k dispozici je 15 míst (aby bylo možné zapsat EAN kód), pokud 
je vaše číslo karty kratší, může být doplněno buď mezerami nebo nulami.
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•	 Upozorňovat	na	nedostatek	zboží	- pokud chcete být při práci s vybranou kartou kdekoliv 
v programu upozorňováni na nedostatek zboží, můžete si zde tuto funkci zapnout. V opačném 
případě budete moci jít bez upozornění ve skladu do mínusu.

•	 V	seznamech	skladových	karet	zobrazovat	- pokud máte pomalejší počítač, ponechte volbu 
„Cenu s DPH“. Jinak si můžete zvolit také aktuální „množství“.

•	 Zobrazovat	slevy	v	nabídkách - ke kterékoliv kartě můžete nastavit „mimořádnou slevu“. 
Pokud chcete tuto funkci využívat, zapněte si zobrazování slev v nabídkách.

•	 Používat	dva	řádky	názvu	zboží - podle rozsahu informací, které ukládáte ke skladovým 
kartám si zde můžete zvolit jednořádkový nebo dvouřádkový název.

•	 Používat	sklady	s	uzávěrkou	- doporučujeme používat „měsíční“ uzávěrku, na konci každého 
měsíce pak proběhne kontrolní uzávěrka a převod dat do dalšího měsíce. Tato varianta je bez-
pečnější a není tak náročná na výkon počítače. K dispozici je také sklad s „roční“ uzávěrkou. Pak 
se celý rok pracuje s jedním souborem (který může být při velkém množství položek „zahlcen“ 
a všechny výpočty se pak zpomalí). 

•	 Upozorňovat	na	množství	v	balení - u skladových karet je možné předvolit, kolik jednotek 
zboží je obsaženo v balení. Tato funkce zapíná hlídání, aby byla fakturována jen celá balení.

2.3.4  Nastavení paragonů (počítačová pokladna)
Program Pokladna umožňuje vystavování paragonů v prodejně a napojení na čtečku čárového kódu a parago-
novou tiskárnu. Jeho obsluha smí pouze vystavovat doklady ale nemá přístup nastavení, které je k dispozici 
v nadřízeném programu (Deník Profi, Sklad Profi):

•	 Používat	více	řad	paragonů - k dispozici máte max. 90 řad, zde si tuto funkci můžete zapnout.
•	 Počítat	částku	k	vrácení - po zápisu paragonu může obsluha zadat částku, kterou obdržela od 

zákazníka a program vypočte, kolik má vrátit.
•	 Při	vystavení	paragonu	zadávat	- „cenu bez DPH“, „cenu s DPH“ - co je pro vás výhodnější.
•	 Povolit	obsluze	zadávat	slevy	- pokud jí to nepovolíte, budou ke zboží poskytnuty pouze slevy 

předdefinované u skladových karet. Obsluha je nebude smět měnit.
•	 Po	zapsání	paragonu	tisknout - pokud chcete ihned po zapsání paragonu tisknout některý 

doklad, můžete si zde vybrat který nebo zvolit „žádný“ (nebude se tisknout nic).
•	 Způsob	vytištění	paragonu - servisní funkce - pokud máte problém s tiskem paragonů, můžete 

zkusit změnit předvolené nastavení a zopakovat tisk.
•	 Preferovaná	šířka	paragonů - podle používané šířky paragonového papíru a typu písma v tis-

kárně je možné nastavit počet znaků na řádku paragonu.
•	 Tisk	paragonu	bez	dotazu - po vystavení nového paragonu může být doklad vytištěn ihned 

a automaticky (bez dotazu) nebo až po odsouhlasení obsluhou.
•	 Povolit	platby	kartami - pokud si tuto možnost zapnete, bude po vystavení paragonu obsluha 

dotázána na formu úhrady. Pokud bude zákazník platit kartou, bude možné po potvrzení platby 
v terminálu zapsat do programu číslo operace a bližší údaje ke kartě.

•	 Připojena	čtečka	čárového	kódu - pokud k počítači připojíte čtečku čárového kódu (musí jít 
o model připojený do zásuvky klávesnice), bude program všude, kde se zadává číslo skladové 
karty, akceptovat informaci načtenou z čtečky.

•	 Zaokrouhlení	paragonů - zde můžete nastavit jestli podléhá nebo nepodléhá DPH.
•	 Povolit	záporné	množství	zboží - pokud chcete obsluze umožnit prodávat zboží, které má 

v regálech ale ještě není zapsané v počítači, povolte tuto možnost.

2.3.5  Nastavení importu a zaúčtování
V tabulce můžete nastavit, jak se budou zaúčtovávat různé specifické typy faktur. U každé z nich můžete zvolit 
účtovací klíč, znak DPH a sazbu DPH. Všechny možnosti jsou přednastaveny od výrobce:

•	 zaúčtování	zálohové	faktury
•	 zaúčtování	odpočtu	zálohy
•	 zaúčtování	úroku	z	prodlení	u	penalizačních	faktur
•	 zaúčtování	zaokrouhlení	faktury
•	 zaúčtování	položek	načtených	z	dodacích	listů
•	 zaúčtování	faktur	importovaných	z	jiného	programu
•	 zaúčtování	slevy	z	celkové	hodnoty	faktury
•	 zaúčtování	přijaté	platby
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2.4 Denní kurz Euro
Program využívá při různých příležitostech kurzy cizí měny. Zde si můžete předvolit denní kurz Eura.

2.5 Seznam skupin zboží a služeb
Při vystavování odběratelských faktur vám může pomoci následující funkce: prodáváte zboží různého typu 
(potraviny, drogerie, ...), poskytujete služby, ... Do faktur zadáváte položky v náhodném pořadí ale po vytištění 
by se vám nelíbilo, aby byly hrušky pomíchané mezi disketami a cestovným ... 

Pod touto položkou si můžete pojmenovat skupiny zboží a služeb a ke každé skladové kartě nebo službě pak 
zadat, do které skupiny patří. Program pak např. při tisku faktur položky automaticky setřídí a seřadí podle 
skupin. Pokud si to v Ovládacím panelu nastavíte, může být u každé skupiny také mezisoučet (viz bod 2.3.2). 

2.6 Seznam cenových skupin
Ke každé skladové kartě nebo službě může být nastaveno až 10 cen. První cena je považována za základní 
a je vždy v Kč. Ostatní ceny jsou ceny dealerské a mohou být v cizí měně. U dealerských cen v Kč je možný 
automatický výpočet v návaznosti na cenu základní (např. první dealerská kategorie má slevu 10% oproti ceně 
základní, druhá kategorie slevu 20% apod.). Příslušný výpočet najdete v evidenci skladových karet.

Pokud u některé cenové skupiny nastavíte jinou měnu než Kč, budete požádáni rovněž o zadání kurzu. Ten 
bude použit při přepočtu ze základní ceny na cenu v cizí měně. 

2.7 Seznam běžných účtů
Program umožňuje, aby vedená firma měla až 10 běžných účtů. Pokud si tuto možnost povolíte (viz bod 2.3.1), 
budete moci při libovolné bankovní platbě nastavit, kterého účtu se týká. Samozřejmostí je jednoduchý výpo-
čet zůstatku nebo tisk bankovního deníku. Ke kterémukoliv účtu může být nastaven homebanking několika 
typů a číslo účtu v mezinárodním formátu (IBAN, BIC). Seznam běžných účtů obsahuje následující údaje:

•	 Název	banky
•	 Kompletní	číslo	účtu včetně předčíslí a kódu banky za lomítkem.
•	 Homebanking	- mezerníkem přepínáte mezi volbami „Žádný“, „ABO“, „ABO ČS“ a „KB BEST“.
•	 Číslo	stanice,	číslo	klienta - pokud jste je při sjednávání homebankingu dostali přidělena, 

zapište je do příslušného sloupce.
•	 D - identifikace, že daný účet je předvolený jako hlavní pro daňovou evidenci.
•	 M - identifikace, že daný účet je předvolený jako hlavní pro mzdy.
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 Na kterémkoliv údaji v řádku jsou po stisku funkčních kláves dostupné následující funkce:

•	 Klávesa	F3 - zadání mezinárodního čísla účtu IBAN a BIC.
•	 Klávesa	F4 - nastavení vybraného bankovního účtu jako hlavního pro daňovou evidenci.
•	 Klávesa	F5 - nastavení vybraného bankovního účtu jako hlavního pro mzdy.

Pokud používáte pouze jeden bankovní účet, napište jej na první řádek v tabulce. Pokud máte účtů více, zapiš-
te je do tabulky v pořadí dle důležitosti. I když budete mít v tabulce zapsáno více běžných účtů, program vám 
nedovolí je při zaúčtování plateb vybírat, dokud nebudete mít povoleno použití více účtů (viz bod 2.3.1).

2.8 Seznam pokladen
Program umožňuje, aby vedená firma měla až 10 pokladen. Pokud si tuto možnost povolíte (viz bod 2.3.1), bu-
dete moci při libovolné hotovostní platbě nastavit, které pokladny se týká. Samozřejmostí je jednoduchý výpo-
čet zůstatku nebo tisk pokladního deníku. Tabulka „Seznam pokladen“ slouží pouze k pojmenování pokladen.

Pokud používáte pouze jednu pokladnu, nemusíte ji pojmenovávat. Pokud máte pokladen více, zapište je do 
tabulky v pořadí dle důležitosti. I když budete mít v tabulce zapsáno více pokladen, program vám nedovolí je 
při zaúčtování plateb vybírat, dokud nebudete mít povoleno použití více pokladen (viz bod 2.3.1).

2.9 Číslování účetních dokladů
Každá operace, zapsaná do peněžního nebo nepeněžního deníku, musí mít přidělenu jednoznačnou identifi-
kaci. Touto identifikací je právě číslo účetního dokladu. Je na vás, jestli si budete číslovat doklady ručně, nebo 
využijete automatickou funkci zabudovanou v programu (viz bod 2.3.1).

Automatické číslování má formát KX/CCCC, kde K rozlišuje, zda se jedná o banku nebo příjem a výdej z po-
kladny, X udává číslo pokladny nebo účtu a CCCC je pořadové číslo. Uživatel může měnit pouze pořadové 
číslo - ostatní je blokováno. Účetní doklady mohou nabývat následujících hodnot:

•  příjem	do	pokladny  Px/0001 - Px/9999  (kde x je číslo pokladny)
•	 	výdej	z	pokladny	  Vx/0001 - Vx/9999  (kde x je číslo pokladny)
•  příjmy	a	výdeje	z	účtu	 Bx/0001 - Bx/9999  (kde x je číslo účtu)
•  u	nefinančních	operací	 OS/0001 - OS/9999  (odpisy, sumarizace leasingu)

Program si pamatuje u každého druhu účetního dokladu nejvyšší dosaženou hodnotu pořadového čísla. Pokud 
ji budete potřebovat upravit, najdete ji právě zde, pod položkou „Číslování účetních dokladů“.

A kdy se vám to může hodit? Například v situaci, kdy se při zápisu účetního dokladu spletete a místo 22 napíše-
te 222. Protože by vám program až do konce roku nabízel 223, 224, ... (a to by vám určitě vadilo), půjdete sem 
a poslední hodnotu účetního dokladu si změníte.

2.10  Nastavení interních čísel
Interní číslo slouží k jednoznačné identifikaci přijatých dokladů, vydaných dokladů a odběratelských faktur. 
Pokud není tato funkce potlačena (viz bod 2.3.1), program automaticky očísluje každý nově zapisovaný doklad.  

V programu je automaticky nastaven formát interního čísla KRCCCC, kde „K“ je kód rozlišijící doklad (přijatá 
faktura, ostatní přijaté doklady, vydaná faktura, ostatní vydané doklady), „R“ označuje rok zápisu do účetnic-
tví (např. pro rok 2010 je to 0) a „CCCC“ je pořadové číslo dokladu. V jednotlivých evidencích Vám program 
nabídne první volné číslo, měnit ale budete moci pouze část CCCC  - ostatní bude blokováno. 
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Interní čísla mohou např. v roce 2011 nabývat následujících hodnot:

•	 	Přijaté	faktury	   110001 - 119999
•	 	Ostatní	přijaté	doklady		  210001 - 219999
•  Vydané	faktury   310001 - 319999
•	 	Ostatní	vydané	doklady  410001 - 419999

Tento formát interního čísla vychází z doporučení daňových poradců. Protože je napsáno na každém dokladu 
(v počítači, i na originálu), v případě, že by se „zatoulal“ (vypadl z šanonu) je snadné identifikovat, kam patří 
(např.. z čísla 110281 lze poznat, že se jedná o vydanou fakturu „1“ z roku 2011 „1“ s interním číslem „281“).

V tabulce, která se zobrazí po volbě položky „Nastavení interních čísel“ v „Ovládacím panelu“ můžete změnit 
předvolené složení interního čísla. Libovolně upravit můžete jak část „KR“, tak i pořadové číslo „CCCC“.

2.11  Zaokrouhlování v programu
I když jsou všechny parametry správně přednastaveny od výrobce, zde můžete měnit zaokrouhlení:

•	 Základ	a	DPH	při	výpočtu	v	knihách	(DPH ze základu, základ z DPH apod.).
•	 Základ	a	DPH	na	Přiznání	k	DPH
•	 Přepočet	hodnoty	dokladu	z	Kč	na	cizí	měnu
•	 Celková	hodnota	faktury
•	 Výpočet	ceny	s	rabatem	na	dodacím	listu.

Vlastní změna zaokrouhlení se provádí v jednoduché tabulce pomocí několika přepínačů:¨

•	 Před	zaokrouhlením - zde můžete napsat libovolné číslo, na kterém vám program předvede 
nastavené zaokrouhlení. Předvolenou hodnotu můžete potvrdit klávesou Enter.

•	 Po	zaokrouhlení - zde se automaticky zobrazí zaokrouhlené číslo z předchozího řádku.
•	 Typ	zaokrouhlení - mezerníkem můžete přepínat možnosti „Vypnuto“, „Nahoru“, „Dolů“, „Přiro-

zeně“, „Nahoru 0.5“ (nahoru na padesátníky), „Dolů 0.5“ (dolů na padesátníky).
•	 Pozice	zaokrouhlení	- pomocí kurzorových šipek vlevo a vpravo můžete pohybovat kurzorem 

po předepsaném čísle a zvolit tak pozici, na které se bude zaokrouhlovat (jednotky, desítky, ...).

2.12  Přístupové heslo
Pomocí této položky můžete znemožnit přístup do programu nepovolaným osobám. Vlastní nastavení přístupo-
vého hesla je podrobně popsáno v příručce „Začínáme“.

3. Dnešní, účetní a skladové datum
Protože se může stát, že během práce 
s programem budete potřebovat přejít do 
jiného účetního roku (podívat se na nějaký 
doklad), nebo budete chtít provést měsíční 
uzávěrku skladu a přejít do dalšího skla-
dového měsíce, najdete položku „Dnešní 
a účetní datum“ také v „Hlavním menu“.

3.1  Účetní datum
Účetní datum na rozdíl od běžného denního data sestává pouze ze dvou číselných údajů – účetního měsíce 
a roku. Účetní datum je nezávislé na denním datu jak v programu, tak v operačním systému počítače. Každá 
z částí účetního data má význam v jiných místech programu, proto se jim budeme věnovat podrobně.

Účetní datum nalézá uplatnění v údajích, kde program požaduje od obsluhy zadání data (zdanitelného plnění, 
zaplacení, …). Aby bylo jejich zadání usnadněno, jsou předem vypsány části měsíc a rok – právě pomocí účet-
ního data. Účetní datum také významně formuje tvar automatického čísla odběratelských faktur.

•	 Účetní	měsíc	(1-12)	je rozlišujícím znakem pro příslušné zdaňovací období DPH. U všech výpisů 
týkajících se této daně jsou přednastavena datová rozmezí předchozího k tomu, ve kterém se 
nachází účetní měsíc. Rovněž ve Mzdách se předpokládá, že zpracováváte mzdy za účetní měsíc.
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•	 Účetním	rokem	(1993	–	????) určujete, jaké účetnictví budete zpracovávat. Data jednotlivých 
účetních let jsou v programu uchovávána zcela odděleně, obdobně jako v šanonech nebo šuplí-
cích stolu. Změnou účetního roku se přesunete do jiného šanonu, začne platit jiná legislativa, … 
Mezi jednotlivými účetními roky můžete libovolně přecházet a převádět data.

3.2  Dnešní datum
Dnešní datum se přebírá z operačního systému. Pokud jej změníte, automaticky se nová hodnota přenese do 
operačního systému. Program jej používá při tisku sestav, doplňování dnešního data k dokladům apod.

3.3  Skladové datum
V případě, že si zvolíte sklady s měsíční uzávěrkou (viz bod 2.3.3), budete moci nastavovat také skladové da-
tum. Protože vychází z data účetního (přebírá informaci o účetním roce), program umožní měnit pouze ozna-
čení měsíce (1-12). A právě číslo skladového měsíce určuje, se kterým měsíčním skladem budete pracovat. 
Skladové datum můžete v průběhu roku libovolně měnit, tak jak potřebujete vstupovat do jednotlivých měsíč-
ních souborů. Pokud si zvolíte sklady s roční uzávěrkou, bude skladové datum blokováno. 

4. Další položky hlavního menu
4.1  Informace o programu

Stisknete-li klávesu Enter na této položce hlavního menu, zobrazí se na displeji nabídka obsahující řadu důleži-
tých informací, které Vám mají pomoci při práci s programem a jeho aktualizaci.

Stáří	programu
Přehledná tabulka informuje o datu uzávěrky programu (k tomuto datu odpovídá legislativě) a o dostupných 
upgradech. Hlavní čtvrtletní aktualizace programů JAPO jsou vydávány k datu 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. Pokud 
program zjistí, že už je dostupná další čtvrtletní aktualizace, zobrazí zde tuto informaci.

Přehled	změn	v	posledním	upgrade	
Programy JAPO se neustále vyvíjí, tak jak přichází změny v legislativě a podněty od uživatelů. Protože není 
možné neustále aktualizovat uživatelskou příručku, najdete pod touto položkou podrobný přehled změn.

Výrobce	programu
V této tabulce najdete adresu a telefonní spojení na výrobce programu, firmu JAPO Zlín, spol. s r. o.

Telefonní	čísla	na	hot-line
Bezplatná telefonní poradenská služba je poskytována k aktuálním programům JAPO (pro příslušný účetní 
rok). V této tabulce najdete telefon, fax a e-mail na pracovníky hot-line.

Informace	o	provádění	archivace
Program sleduje, jak často a co archivujete. Nezazálohujete-li svá data alespoň 1 x za měsíc, bude Vás na tento 
fakt upozorňovat při každém spuštění. Kromě toho najdete podrobný rozpis zálohování dat v této tabulce.

Zkušební	tisk
Pod touto položkou najdete „testovací obrazec“ pro vyzkoušení tisku diakritiky.

4.2  Multilicence
Máte-li program pro vedení více firem, najdete v „Hlavním menu“ položku „Multilicence“. Obsahuje 10 očíslo-
vaných řádků (1 – 10, 11 – 20 atd.), za číslem bude po obsazení dané licence zobrazen název vedené firmy. 

Máte-li program pro vedení více než 10 firem, 
bude na prvním a posledním řádku možnost 
přechodu na předchozích nebo následujících 10 
firem. V programech JAPO je současně možné 
vést až 990 firem. Každá firma může mít zvláštní 
daňové nastavení a může obsahovat účetnictví od 
roku 1993 dále.

Podle toho, kolik multilicencí si objednáte, budete 
mít přístupný rozsah položek v menu multilicencí. 
Zbývající neobsazené řádky budou nepřístupné.
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5.  Pomocné evidence
Poslední kapitolou, kterou se budeme zabývat před 
vlastním popisem účetních knih a evidencí je nabíd-
ka „Pomocných evidencí“. Najdete zde ty evidence, 
které program ke své práci potřebuje, ale které 
nebudete příliš často používat. 

Přesto jsou velmi důležité a pro pořádek si je pojď-
me probrat:

5.1  Účtovací klíče
Účtovací klíče jsou číselné kódy, kterými definujeme jednotlivé účetní případy. V ostatních účetních knihách 
a evidencích se vepisují se do položky „Klíč“ (ručním zadáním nebo výběrem ze seznamu klíčů).

Účtovací klíče můžete libovolně  měnit dle svých požadavků, vystavujete se ale nebezpečí nesprávného výpo-
čtu účetní závěrky a daně z příjmu, pokud nebude změna precizní.

5.1.1 Zápis nového klíče        [Ins]
Jediným způsobem jak zapsat nový klíč je vytvořit jej zkopírováním klíče podobného:

• Najděte v aktualizačním menu klíč, který se tomu novém nejvíce podobá (např. pokud chcete 
vytvořit klíč „tržby z prodeje buchet“, zkopírujete klíč „tržby za výrobky“).

• Na vybraném podobném klíči stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se vstupní datový formulář. Pro 
jeho zapamatování stikněte klávesu PgUp. Pak z něj můžete klávesou Esc odejít.

• Program se vrátil do aktualizačního menu a v něm klávesou Ins zobrazíte nový čistý vstupní dato-
vý formulář. Klávesou PgDn do něj zkopírujete zapamatované údaje.

• Nyní je můžete libovolným způsobem opravovat. Jednotlivé údaje jsou popsány v bodě 5.1.2.

5.1.2 Oprava stávajícího klíče      [Enter]
Stisknete-li v aktualizačním menu Enter na vybraném klíči, zobrazí se vstupní datový formulář s těmito údaji:

•	 Číslo	klíče - u nového klíče se nastaví první volné, jinak je blokováno.
•	 Text - popis klíče, který se bude zobrazovat v seznamech klíčů.
•	 Typ	klíče - nelze změnit.
•	 Kategorie	klíče pro přidělení účetního dokladu (P v levém horním rohu) - přepíná se mezerní-

kem mezi volbami „P“ (příjem), „V“ (výdej), „O“ (nepeněžní operace) a „X“ (speciální klíč).
•	 S1,	S2	(B)	- součtovací klíče, na které se bude účtovat bezhotovostní platba. Dále je možné zvo-

lit, zda se bude přičítat (Ano) nebo odečítat (Ne).
•	 S1,	S2	(H)	- součtovací klíče, na které se bude účtovat hotovostní platba. Dále je možné zvolit, 

zda se bude přičítat (Ano) nebo odečítat (Ne).
•	 Help - textový popis použití klíče. Zobrazuje se při výběru ze seznamu na spodním řádku displeje.
•	 Zaúčtování	vývozu	- u vybraných klíčů je možné předvolit, na který znak DPH bude účtován.
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5.1.3 Seznam účtovacích klíčů       [F3]
Po stisku klávesy F3 v aktualizačním menu si můžete zobrazit a následně vytisknout seznam účtovacích klíčů. 

5.1.4 Doplnit          [F10]
Po stisku klávesy F10 v aktualizačním menu provede program kontrolu účetní osnovy a pokud zjistí, že upgrade 
obsahoval definice nových klíčů, doplní je do souboru. Pokud je důvod doplnit do osnovy nové klíče, upozor-
níme vás na tuto skutečnost v popisu k nové verzi programu.

5.2 Součtovací klíče
Součtovací klíče používá program k sumarizaci účtovacích klíčů při vytváření uzávěrky a výpočtu daně z pří-
jmu. Vy při své práci se součtovacími klíči nepřijdete do styku. I zde se celý soubor klíčů automaticky založí 
při prvním vstupu do programu a nebudete mít důvod jej jakkoliv měnit.

5.2.1 Zápis nového klíče        [Ins]
Stisknete-li v aktualizačním menu klávesu Ins, zobrazí se čistý vstupní datový formulář. Údaje v něm obsažené 
jsou popsány v bodě 5.2.2.

5.2.2 Oprava stávajícího klíče      [Enter]
Stisknete-li v aktualizačním menu Enter na vybraném klíči, zobrazí se vstupní datový formulář s těmito údaji:

•	 Číslo	klíče - u nového klíče se nastaví první volné, jinak je blokováno.
•	 Text - popis klíče, který se bude zobrazovat v seznamech klíčů.
•	 Typ	klíče	- nelze změnit.
•	 S1,	S2 - součtovací klíče, na které se bude dále účtovat bezhotovostní platba. Dále je možné zvo-

lit, zda se bude přičítat (Ano) nebo odečítat (Ne).
•	 Help - textový popis použití klíče. 

5.2.3 Seznam součtovacích klíčů       [F3]
Po stisku klávesy F3 v aktualizačním menu si můžete zobrazit a následně vytisknout seznam klíčů. 

5.2.4 Doplnit          [F10]
Po stisku klávesy F10 v aktualizačním menu provede program kontrolu účetní osnovy a pokud zjistí, že upgrade 
obsahoval definice nových klíčů, doplní je do souboru. Pokud je důvod doplnit do osnovy nové klíče, upozor-
níme vás na tuto skutečnost v popisu k nové verzi programu.
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5.3 Vzory přijatých a vydaných dokladů, peněžního deníku
Při účtování pohybů v účetních evidencích se setkáte s tím, že celá řada operací se bude každý měsíc opako-
vat. Protože je škoda ztrácet drahocenný čas nezáživným opisováním stejných věcí, vložili jsme do programu 
vzory dokladů. Zde si můžete opakující se případy předdefinovat a v příslušné knize pak jen stiskem jedné 
klávesy načíst. Při prvním vstupu do programu se do souborů automaticky vložilo několik příkladů - ty můžete 
libovolně opravovat a mazat. 

Pokud byste nevěděli, k čemu vzory použít, zde je několik námětů:

• platby za mobilní telefony a pevné linky
• platby nájemného, pojištění, energie a palivo
• poplatky za běžné účty, položky na účtu, za platební karty a všechno ostatní
• složitější účetní případy, které se vyskytují jen občas a které si chcete někam uložit

5.3.1 Zápis nového, oprava stávajícího vzoru     [Ins], [Enter]
Stisknete-li v aktualizačním menu klávesy Ins (nový vzor) nebo Enter (oprava vybraného vzoru), zobrazí se 
vstupní datový formulář. Aby byly údaje v něm obsažené maximálně přehledné, rozdělili jsme je do dvou tema-
ticky oddělených obrazovek (záložek):

Záložka	„zaúčtování	vzoru“	 	 	 	 	 	 [F5]

Při vstupu do datového formuláře se automaticky zobrazí tabulka s údaji o zaúčtování:

•	 Název	-	textový popis vzoru, podle kterého budete vybírat vzor ze seznamu.
•	 Firma - název firmy, které se daný účetní případ týká. Firma se vybírá z adresáře (F3).
•	 Popis - pomocný textový popis vzoru, jen pro vaši potřebu
•	 Tři	řádky	pro	rozúčtování	účetního případu. Každý řádek obsahuje tyto sloupce:

◊	 Účtovací	klíč - vybírá se ze seznamu (F3) nebo zadává z klávesnice.
◊	 Znak	DPH	- vybírá se ze seznamu (F3) nebo zadává z klávesnice.
◊	 Sazba	DPH - přepíná se mezerníkem.
◊	 Popis	rozúčtování - klávesou F4 sem můžete načíst název účtovacího klíče.
◊	 Částka	s	DPH
◊	 Středisko - vybírá se ze seznamu (F3) nebo zadává z klávesnice.
◊	 Typ	dokladu - přepíná se mezerníkem.

Pokud na posledním údaji v tabulce stisknete klávesu Enter, nebo na kterémkoliv údaji klávesu F6, zobrazí se:

Záložka	„trvalý	příkaz“	 	 	 	 	 	 	 [F6]



1 6

U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A

Jak je patrno už z názvu, zde se nastavuje četnost placení předdefinovaného vzoru:

•	 Frekvence	placení - přepíná se mezerníkem. Na další údaje se dostanete jen v případě, že bude 
nastavena „nějaká“ frekvence placení (každý měsíc, každý 2. měsíc, ...).

•	 Datum	první	platby	- zadejte datum, ke kterému proběhne první platba.
•  Datum	příští	platby - program zobrazí nejbližší datum platby k aktuálnímu datu.
•  Číslo	vlastního	účtu	- máte-li více účtů, budete moci vybrat ten, ze kterého se bude platit.
•	 	Číslo	účtu	prostistrany,	variabilní,	konstantní	a	specifický	symbol

Pokud na posledním údaji v tabulce stisknete klávesu Enter, nebo na kterémkoliv údaji klávesu F5, vrátí se 
program do první záložky „zaúčtování vzoru“. 

Po stisku klávesy Esc (kdekoliv) můžete vytvořený vzor zapsat a vrátit se do aktualizačního menu.

5.3.2 K čemu také můžete využít vzory dokladů
Jak bylo uvedeno výše, vzor dokladu sestává ze dvou záložek. Podle toho, které údaje vyplníte se liší rozsah 
použití příslušného vzoru:

• Pokud u kteréhokoliv vzoru vyplníte pouze záložku	„zaúčtování“, budete jej moci využít v pří-
slušné evidenci k jednoduchému načtení a šetření práce a času.

• Když u kteréhokoliv vzoru vyplníte i druhou záložku „trvalý	příkaz“, bude se vám při načtení 
do příslušné evidence vyplňovat i nejbližší datum platby. Program si jej snadno vypočte ze zadané 
frekvence placení a data první platby.

• Vzor přijatého dokladu s vyplněnou záložkou „trvalý	příkaz“ je možné využít také jako vzor 
pro vyplnění příkazu k úhradě. Můžete si takto předdefinovat všechny platby, na které nechcete 
zapomenout a které se pravidelně opakují. Do hromadného příkazu je načtete stiskem klávesy.

V aktualizačním menu evidence vzorů dokladů vidíte kromě názvů také zvolenou frekvenci plateb a datum 
příští platby. Můžete zde snadno jedním pohledem zkontrolovat, jestli není čas k placení. Podobná přehledná 
tabulka se zobrazí po stisku klávesy také v evidenci hromadných příkazů k úhradě.

5.4 Střediska
Ve všech účetních knihách a evidencích je možné ke každému pohybu specifikovat, kterého střediska se týká. 
Střediskem můžete rozumět obor činnosti (pokud jich má firma více), pobočku, zakázku nebo např. konkrét-
ního pracovníka. Tímto jednoduchým způsobem můžete sledovat veškeré náklady a výnosy, které se týkají 
konkrétního střediska. 

Pokud si v bodě 2.3.1 zvolíte, že firma používá střediskové hospodaření, bude se vás program při všech důleži-
tých operacích ptát, kterého střediska se týkají. Rozlišení středisek se provádí pomocí číselného kódu od 001 
do 999. A právě zvolení číselného označení jednotlivých středisek se provádí v evidenci středisek.

5.4.1 Zápis a oprava střediska      [Ins], [Enter]
Při prvním spuštění programu se automaticky založí soubor středisek a zapíše se do něj středisko „0“, které 
slouží k součtování údajů za celou firmu. Toto středisko je blokováno a nemůžete jej ani opravit, ani smazat.

Pokud chcete do souboru zapsat další střediska, stačí když v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins. Zobrazí 
se čistý vstupní datový formulář, ve kterém bude předepsáno nejbližší volné číslo střediska. V případě zájmu jej 
můžete změnit. Dalším údajem, který budete zadávat je název. 

Oprava středisek se provádí pomocí klávesy Enter. Blokováno je pouze středisko „0“.

5.4.2 Seznam středisek       [F3]
Po stisku klávesy F3 v aktualizačním menu evidence středisek, si můžete nejprve zobrazit a pak i vytisknout 
seznam všech středisek. Při práci s programem jej ale nebudete potřebovat, pokud se program v některé 
evidenci ptá na číslo střediska, vždy máte možnost jej zadat přímo z klávesnice nebo si pomocí klávesy F3 
zobrazit seznam a vybrat středisko z něj.
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6.  Základní účetní knihy
Po pro někoho možná zdlouhavém úvodu, týkajícím 
se spuštění a nastavení programu, se konečně dostá-
váme k hlavní části programu - nabídce evidencí.

Najdete zde nejdůležitější účetní knihy a evidence. 
Jejich vztah je naznačen graficky - pomocí čar je 
zřetelné, jak jsou si vzájemně nadřízené a podřízené 
a kterým směrem se automaticky převádějí data.

Protože jsou programy JAPO koncipovány modulo-
vě, může se rozsah přístupných evidencí lišit podle 
toho, kterou variantu programu máte nainstalovánu. 

V této kapitole se budeme věnovat základním účet-
ním knihám, obsaženým v Deníku Profi - peněžnímu 
a nepeněžnímu deníku, přijatým a vydaným dokla-
dům, drobnému a dlouhodobému majetku.

6.1 Peněžní a nepeněžní deník
Peněžní deník je základním kamenem programu Deník Profi. Kromě toho, že se do něj zapisují data přímo, 
převádí se sem automaticky také úhrady přijatých a vydaných dokladů a odběratelských faktur. 

Nepeněžní deník v sobě soustřeďuje všechny nepeněžní platby (např. zápočty) a uzávěrkové operace (např. se 
sem převádějí odpisy z knihy majetku).

Při roční uzávěrce a tisku sestav se údaje z peněžního a nepeněžního deníku sečtou a tisknou dohromady. 
Samozřejmě máte také možnost vytisknout si peněžní a nepeněžní deník zvlášť.

Protože jsou si peněžní a nepeněžní deník velmi podobné, budeme je popisovat společně. Jediná odlišnost je 
v typu plateb, které se do evidencí zapisují a také v rozsahu tiskových sestav.

Pokud v menu evidencí stisknete Enter na položce peněžní nebo nepeněžní deník, zobrazí se aktualizační menu:

V jednotlivých sloupcích aktualizačního menu najdete základní údaje o každé z vět:

•  Datum zápisu do deníku
•  Účetní kniha, ze které byl daný doklad převeden

◊   „P“ ... vydané doklady (pohledávky)
◊   „Z“ ... přijaté doklady (závazky)

•  Číslo účetního dokladu
•  Číslo daňového dokladu (faktury, paragonu)
•  Účtovací klíč
•  Způsob platby a číslo pokladny  nebo účtu (B ... banka, H ... hotovost, O ... ostatní)
•  Popis
•  Částka
•  Znak (čtvereček) indikující označenou větu
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6.1.1 Zápis nového pohybu        [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdného deníku nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, zobrazí se 
dotaz s následujícími možnostmi:

• můžete uhrazovat přijatý doklad, zapsaný ve stejnojmenné evidenci
•  můžete uhrazovat vydaný doklad, zapsaný ve stejnojmenné evidenci
• můžete zapsat jednoduchou úhradu přímo do deníku (je určeno pro pohyby, které nemusí být 

evidovány v přijatých a vydaných dokladech - např. platby daní, poplatky z účtu)
• můžete automaticky načíst elektronický výpis z homebankingu (funguje pro KB - BEST)

První tři varianty jsou si hodně podobné, proto je probereme najednou:

Úhrada	přijatého	a	vydaného	dokladu

Pokud se rozhodnete uhradit doklad, který máte v zapsaný v přija-
tých nebo vydaných dokladech, budete muset znát jeho variabilní 
symbol nebo číslo daňového dokladu (v návaznosti na nastavení 

v bodě 2.3.1, se program zeptá na jeden z údajů, nebo dá vybrat podle čeho se má vyhledávat). 

Jakmile vyberete příslušnou účetní knihu (přijatý nebo vydaný doklad), zobrazí se na displeji dotaz na variabil-
ní symbol. Do něj zadejte číslo příslušného dokladu a potvrďte klávesou Enter. Pokud si nejste zcela jisti, nebo 
znáte jen část čísla, nevadí. Program najde všechny doklady, jejichž číslo začíná tak, jak jste zadali.

• Vyhoví-li podmínce více dokladů, bude zobrazen jejich seznam i s detaily. Na vás bude, abyste 
vybrali který doklad chcete zaplatit a svoji volbu potvrdili klávesou Enter.

• Pokud podmínkám vyhověl jen jeden doklad, program o něm zobrazí informace.

Následně se zobrazí vstupní datový formulář, ve kterém budete zadávat detaily k platbě. Postup práce v něm je 
stejný jako při zápisu jednoduché úhradě, proto bude popsán v následujícím bodě.

Jednoduchá	úhrada

Ať už jste zvolili přímo jednoduchou úhradu, nebo nejprve zadávali číslo přijatého nebo vydaného dokladu, 
zobrazí se na displeji vstupní datový formulář s následujícími položkami:

•	 Datum	zaplacení	- zde se píše datum uskutečnění účetní operace, což znamená datum zaplace-
ní (uvedené na bankovním výpisu nebo na příjmovém či výdajovém dokladu).

•	 Účetní	klíč	- je to číslo, kterým programu sdělíte, o jaký účel platby se jedná. K tomuto účelu 
program obsahuje účetní osnovu. Seznam klíčů je dostupný po stisku klávesy F3. 

•	 Platba	(forma	úhrady) - v peněžním deníku můžete mezerníkem přepínat mezi „bankou“ 
a „pokladnou“. V nepeněžním deníku je tento údaj předvolen na „nepeněžní operaci“.

•	 Číslo	pokladny	(běžného	účtu) - v peněžním deníku můžete tímto číslem specifikovat, na kte-
rou pokladnu (případně BÚ) půjde daná operace. Seznam pokladen (BÚ) je dostupný po stisku 
klávesy F3. Pokud máte v bodě 2.3.1 zvoleno, že firma používá pouze jeden účet nebo pokladnu, 
program se na číslo nebude ptát a automaticky zvolí pokladnu (BÚ) číslo 0. V nepeněžním deníku 
se číslo pokladny (BÚ) nezadává.

•	 Účetní	doklad	- jeho obsahem je číslo účetního dokladu, který koresponduje s primárním dokla-
dem o hospodářské operaci (např. paragon, výpis z BÚ apod.). Pokud stisknete klávesu F4, vloží 
program číslo automaticky. Máte-li v bodě 2.3.1 zapnuto automatické číslování účetních dokladů, 
program tento údaj vyplní automaticky.

•	 Středisko - máte-li v bodě 2.3.1 povoleno použití středisek, budete zde požádáni o jeho číslo. 
Klávesou F3 si můžete zobrazit seznam středisek.

•	 Částka - do tohoto údaje uveďte příslušnou částku (pokud jste plátci tak přirozeně bez DPH).
•	 Popis - zde popište účetní případ. Stisknete-li klávesu F4, vloží sem program název účetního klíče.
•	 Firma	- zde uveďte vašeho partnera v daném účetním případu (např. dodavatele). Stisknete-li 

klávesu F3, budete vybírat z adresáře firem, stisknete-li F4, budete moci firmu do adresáře zadat.
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Pokud na posledním údaji stisknete klávesu Enter, program se vás zeptá, zda chcete pohyb zapsat. Po kteréko-
liv odpovědi se vrátíte do aktualizačního menu deníku.

Načtení	výpisu	z	homebankingu

Pokud používáte homebanking KB - BEST, můžete využít automatické zaúčtování pohybů z elektronického 
výpisu. Nejprve je třeba spustít aplikaci pro homebanking (nebo internetbanking) a stáhnout si elektronický 
výpis. Doporučujeme uložit jej do kořenového adresáře na pevném disku (kromě Windows Vista).

Máte-li v bodě 2.7 u některého běžného účtu nastaven homebanking KB - BEST, budete moci po stisku klávesy 
Ins v aktualizačním menu peněžního deníku zvolit „Import úhrad z homebankingu“. Následně se vás program 
zeptá na název a umístění souboru s elektronickým výpisem a pokud jej najde a dekóduje, provede zaúčtování. 
O jeho výsledku budete informováni na displeji.

6.1.2 Zápis nového pohybu ze vzoru      [Ins]

Nejčastěji budete vzory používat při zápisu „jednoduchých úhrad“. Představme si, že účtujete platby z bankovního výpisu a po úhradě 
všech faktur vás čekají bankovní poplatky. Většinou se jedná o několik řádků, které se opakují na každém výpise (poplatky za položky, za 
vedení účtu, za homebanking atd.). Podle postupu v bodě 5.3 si tyto případy nejprve založte do vzorů peněžního deníku.

Až to budete mít, stačí v aktualizačním menu peněžního nebo nepeněžního deníku stisknout klávesu Ins, na 
dotaz odpovědět, že chcete zadávat „jednoduchou úhradu“ a v čistém vstupním datovém formuláří stisknout 
klávesu F2. Zobrazí se seznam vzorů, ze kterého si vyberete ten, který chcete načíst a potvrdíte klávesou Enter. 

Vstupní datový formulář se automaticky vyplní a vy teď můžete libovolný údaj opravit a celou úhradu zapsat. 
Je to rychlé a velmi vám to zjednoduší práci.

6.1.3 Oprava pohybu v deníku       [Enter]
Pokud v aktualizačním menu stisknete klávesu Enter, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a vy budete 
moci provádět opravu kteréhokoliv z údajů. Postup je stejný jako při zadávání nového pohybu. 

Pokud na posledním údaji stisknete klávesu Enter, program se vás zeptá, zda chcete pohyb zapsat. Po kteréko-
liv odpovědi se vrátíte do aktualizačního menu.

Úhrady, které byly provedeny automaticky (např. z prostředí vydaných dokladů, odběratelských faktur apod.) 
není možné opravovat. Jedinou možností je takový pohyb smazat.

6.1.4 Smazání pohybu v deníku       [Del]
Pokud v aktualizačním menu stisknete klávesu Del, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a dotaz, zda 
chcete daný pohyb vymazat. Pokud odpovíte „ano“, provede se nevratné odstranění pohybu ze souboru. 

6.1.5 Důležité funkce v aktualizačním menu peněžního deníku
Po stisku funkční klávesy můžete přímo z aktualizačního menu spustit následující funkce:

	 F2	 Tisk	grafických	sestav	v	Komunikátoru
Máte-li nainstalován program Komunikátor, můžete ze zobrazené nabídky vybrat sestavy, které se 
budou tisknout v krásné grafické formě (písma z Windows, kulaté rámečky, logo apod.).

	 F3	 Zůstatek	v	pokladně	(na	účtu)
Pokud na kterémkoliv řádku v peněžním deníku stisknete klávesu F3, program vypočte zůstatek v 
pokladně (na účtu) k danému pohybu. Zda se bude jednat o pokladnu nebo účet, záleží na způ-
sobu úhrady. Obdobně program rozlišuje o který účet nebo pokladnu se jedná (je-li jich více).

	 F4	 Uzávěrka
Po stisku klávesy F4 vám program nabídne uzávěrku za zadané období. Ta vám umožní kdykoliv 
spočítat zůstatky na účtovacích klíčích, které jste použili a tyto informace postupně sumarizovat 
až po základ daně. Předvolené období od 1. ledna do 31. prosince můžete změnit.

	 F5	 Pokladní	doklad
Pokud na řádku s hotovostní operací stisknete klávesu F5, program k ní vytiskne pokladní doklad

	 F6	 Seznam	pohybů
Po stisku klávesy F6 a zadání vstupních parametrů se vytiskne seznam pohybů s členěním podle 
účtovacích klíčů. Mimo ostatních detailů je zde uvedena částka, příjem, výdej a zůstatek.

	 F10 	 Menu	tiskových	sestav
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Po stisku klávesy F10 se na displeji zobrazí nabídka obsahující všechny tiskové sestavy, které maji 
nějaký vztah k peněžnímu nebo nepeněžnímu deníku. Mimo jiné zde najdete:

◊ Seznamy pohybů v deníku
◊ Seznamy pohybů v pokladně
◊ Seznamy pohybů v bance

U všech těchto sestav máte k dispozici řadu grafických variant s různou úrovní podrobností:

◊ Podrobný s možností setřídění podle kteréhokoliv údaje v deníku
◊ Sumární (co doklad to řádek)
◊ Podrobný (podle účtovacích klíčů) členěný do sloupců
◊ Sumární (za všechny účtovací klíče dohromady) členěný do sloupců
◊ Podrobný (podle účtovacích klíčů) s mezisoučty za doklad
◊ Sumární (za všechny účtovací klíče dohromady) s volitelnými sloupci
◊ Podrobný (podle účtovacích klíčů) s volitelnými sloupci

Rozdíly mezi jednotlivými druhy sestav nejlépe uvidíte na vlastních datech. Proto na konci roku 
vyzkoušejte všechny druhy sestav a tu, která se vám nejvíc líbí, si vytiskněte.

Kromě toho najdete v menu peněžního deníku i tyto důležité sestavy a funkce:

◊	 Přečíslování	účetních	dokladů - protože ani při sebepečlivější práci se není mož-
né vyhnout dodatečnému vkládání nebo mazání pohybů v deníku, byla do progra-
mu zařazena tato funkce. Automaticky provede přečíslování účetních dokladů, které 
se týkají pokladny a to jen v tom případě, že bylo použito automatické číslování. 
O výsledku bude vytištěn podrobný zápis se starými a novými čísly.

◊	 Vyhledání	úhrad	neexistujících	dokladů - protože řada uživatelů hazarduje se 
svými daty a nechrání se ani proti virům, ani proti výpadkům a rušení v síti (zálož-
ním zdrojem), je zde funkce, která má odhalit úhrady neexistujících dokladů (které 
se při poškození souborů ztratily). Protože však chyby nespraví (pouze poukáže na 
doklady, které by obsluha měla do počítače znovu zapsat a uhradit), doporučujeme 
dostatečně se proti výše uvedeným rizikům chránit. 

◊	 Tisk	pokladních	dokladů - ke všem hotovostním platbám se zde vytisknou po-
kladní doklady, které je možné rozstříhat a nalepit do šanonu k originálům.

◊	 Seznam	pohybů	dle	klíčů - pomocí této sestavy snadno najdete všechny pohyby, 
zaúčtované na konkrétní klíč - například úroky z běžného účtu, odpisy apod.

◊	 Přílohy	ke	starším	vzorům	Přiznání	k	dani	z	příjmu
◊	 Uzávěrka	za	zadané	období

Na závěr se zmíním o dvou sestavách, které budou popsány v samostatné kapitole:

◊	 Přiznání	k	DPH - kromě menu peněžního deníku je tato sestava přístupná 
i v menu přijatých a vydaných dokladů.

◊	 Volitelná	tisková	sestava - pokud z pocitu nostalgie budete chtít vytisknout 
peněžní deník v původní, široké formě (jako byly dříve tiskopisy), můžete to učinit 
pomocí této sestavy. Kromě toho si zde můžete definovat libovolnou další sestavu 
(vyberete si které údaje chcete mít ve sloupcích a vytisknete). 

6.1.6 Vyhledávání v peněžním a nepeněžním deníku
Budete-li potřebovat najít určitý účetní případ, máte k dispozici dva způsoby vyhledávání:

[Ctrl]+[F]	 	 Vyhledání	podle	kterékoliv	položky
Stisknete-li v aktualizačním menu klávesy Ctrl + F, zobrazí se na displeji vstupní datový for-
mulář a program bude očekávat zadání podmínek pro vyhledávání. Textové údaje budou 
při vyhledávání porovnávány pouze v délce zadané podmínky (např. zadáte-li u položky 
text pouze Z, budou vyhledány všechny pohyby, u kterých text začíná na Z). Všechny 
věty, které současně vyhoví všem zadaným podmínkám, budou označeny.

[Ctrl]+[Enter]	 Vyhledání	podle	data	zaplacení
Po stisku kláves Ctrl + Enter můžete zadat datum zaplacení. Program pak najde první 
pohyb v deníku, který byl zaplacen v toto datum a označí jej jako vybraný. 
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6.2 Přijaté a vydané doklady
Knihy přijatých dokladů (závazků) a vydaných dokladů (pohledávek) jsou základem evidence daně z přidané 
hodnoty (DPH). Plátce DPH zde eviduje všechna uskutečněná zdanitelná plnění, která se promítají do přiznání 
k DPH. Zařazení záznamu do příslušného daňového období DPH se uskutečňuje prostřednictvím data zdanitel-
ného plnění (vydané doklady) a data uplatnění dokladu (přijaté doklady). 

Neplátci DPH zde evidují všechny záznamy s charakterem pohledávek a závazků, ale mohou sem zapisovat  
také účetní případy, jejichž platba byla provedena v hotovosti. 

Do evidence vydaných dokladů se automaticky zaúčtovávají odběratelské faktury, vystavené ve stejnojmenné 
evidenci. Tyto doklady je možné uhrazovat jak v peněžním deníku a vydaných dokladech, tak přímo v odběra-
telských fakturách. Provedené změny se automaticky přenáší do všech knih (nezáleží, kde je uděláte).

Evidence přijatých a vydaných dokladů i v nich obsažené funkce jsou zcela stejné, liší se jen v názvech několi-
ka údajů (datum plnění / uplatnění, odběratel / dodavatel apod.). Proto je budeme popisovat obě najednou.

V jednotlivých sloupcích aktualizačního menu najdete základní údaje o každé z vět:

•  Datum zdanitelného plnění (datum uplatnění)
• Identifikace (čtvereček), jestli se jedná o doklad s přenosem daňové povinnosti (PDP)
• Číselná indikace typu dokladu

◊ „0“ - paragon
◊ „1“ - daňový doklad
◊ „2“ - zjednodušený daňový doklad 
◊ „3“ - dobropis
◊ „4“ - opravný doklad
◊ „5“ - oprava základu DPH 
◊ „6“ - doklad o použití
◊ „7“ - vrácení DPH při vývozu mimo EU

•  Číslo daňového dokladu
• Interní číslo dokladu
• Dodavatel nebo odběratel (název firmy)
• Indikace dokladu v cizí měně
• Fakturovaná částka
• Zaplacená částka (součet všech úhrad)
• Indikace zaplacení („Z“ - zaplaceno, „P“ - přeplaceno, „S“ - stornováno)
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu

6.2.1 Zápis nového „klasického“ dokladu     [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdných přijatých (vydaných dokladů) nebo v aktualizačním menu stisknete 
klávesu Ins, zobrazí se dotaz s následujícími možnostmi:

• můžete zapsat neuhrazený doklad
• můžete zapsat uhrazený	doklad (i částečně)

Pokud zapisujete nový přijatý doklad, může podle nastavení v bodě 2.3.1 následovat další dotaz:

• jestli se bude jednat o klasický přijatý doklad
• nebo půjde o nový doklad s	poměrným	nárokem	na	odpočet	DPH

Pro oba typy dokladů se totiž částečně liší vstupní datové formuláře:

•	 klasický formulář přijatého a vydaného dokladu umožňuje rozúčtovat doklad až na 10 řádků 
(účtovacích klíčů). Nejde ale do něj zapsat doklad s poměrným nárokem na odpočet DPH.

• formulář pro poměrný	nárok	umožňuje rozúčtovat přijatý doklad jen na 5 řádků (účtovacích 
klíčů). Je do něj ale možné zapsat všechny typy dokladů (krácené i nekrácené).

Pokud tedy víte, že nikdy nebudete žádné přijaté plnění poměrně krátit, klidně si v bodě 2.3.1 předvolte klasic-
ký doklad. Pokud si jisti nejste a bude vám stačit 5 řádků na rozúčtování, předvolte si poměrný doklad. A nebo 
vyberte možnost „Na dotaz“ a rozhodnete se až těsně před zápisem nového přijatého dokladu.

Pokud zapisujete nový vydaný doklad, bude vždy zobrazen klasický formulář.
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Zápis	neuhrazeného	„klasického“	dokladu
Pokud vyberete variantu „Zápis neuhrazeného dokladu“ a potvrdíte ji klávesou Enter, zobrazí se na displeji 
prázdný vstupní datový formulář s těmito údaji:

•	 Číslo	daňového	dokladu - k dispozici je 11 míst. Pokud používáte homebanking KB-BEST, není 
možné zapsat do čísla daňového dokladu písmena.

•	 Variabilní	symbol - automaticky se vyplní podle čísla daňového dokladu (samozřejmě obsahuje 
jen čísla, ostatní znaky jsou odstraněny), upravit jej můžete po stisku klávesy F7.

•	 Typ	dokladu - mezerníkem je možné přepínat mezi těmito možnostmi:

◊ paragon
◊ daňový doklad
◊ zjednodušený daňový doklad 
◊ dobropis
◊ opravný doklad
◊ oprava základu DPH 
◊ doklad o použití
◊ vrácení DPH při vývozu mimo EU

•	 Interní	pořadové	číslo	dokladu - máte-li v bodě 2.3.1 povoleno automatické vkládání interních 
čísel, program tento údaj vyplní (vy jej ale můžete změnit). Jinak musíte interní číslo zapsat sami.

•	 Středisko - máte-li v bodě 2.3.1 nastaveno, že firma používá více středisek, můžete tento údaj 
vyplnit (pod klávesou F3 je k dispozici seznam středisek). Jinak je údaj blokován.

•	 Datum	zdanitelného	plnění	(datum	uplatnění) - klávesou F4 můžete vložit dnešní datum.

◊ Pokud na datu stisknete klávesu F5, budete moci nastavit	rok,	podle	kterého	se	
bude	řídit	výše	sazeb	DPH (např. bude-li zde rok 2009, bude v dokladu k dispo-
zici DPH 9% a 19%, nastavíte-li rok 2010, budou zde sazby 10% a 20%). Automaticky 
je pro sazby DPH předvolen rok shodný s účetním rokem.

•	 Datum	splatnosti	- můžete jej zapsat buď z klávesnice nebo klávesou F4 zopakovat datum 
zdanitelného plnění (uplatnění).

•	 Odběratel	(dodavatel) - můžete ho klávesou F3 vybrat z adresáře firem, pokud se tam zatím 
nenachází, klávesou F4 jej můžete do adresáře doplnit.

•	 Klasifikace - na základě údajů o odběrateli (dodavateli) se zde zobrazí klasifikace (firma z ČR, 
firma z EU s ověřeným DIČ, firma z EU s neověřeným DIČ, ...). Podrobné informace o zápisu firem 
do adresáře a významu jednotlivých údajů jsou uvedeny v kapitole 7.5.2.

•	 Součtovat - mezerníkem přepínáte mezi možnostmi „Vše“, „Jen základy DPH“, „Jen DPH“. 

◊ Tento přepínač určuje, které částky z rozúčtování se budou sumarizovat do celkové 
částky. U standardních	dokladů	z	tuzemska ponechte nastaveno „Vše“.

◊ Pokud nakoupíte	zboží	z	EU	od	plátce	DPH, nebude vám účtovat DPH a vy si ji 
dopočítáte sami. Protože je na dokladu pouze evidenčně, nesmí se do celkové ceny 
promítnout. Proto je nutné přepnout součtování na variantu „Jen	základy	DPH“.

Po stisku klávesy Enter na údaji „Součtovat“ se kurzor přesune na první řádek tabulky ve spodní části vstupní-
ho datového formuláře. Na maximálně 10 řádcích můžete rozúčtovat daný přijatý nebo vydaný doklad.

Pokud je označen celý řádek tabulky, můžete pomocí šipek posouvat označený řádek v tabulce nahoru a dolů. 
Stisknete-li na některém z řádků klávesu Enter, budete moci zadávat nebo opravovat jednotlivé položky řádku.
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•	 Účetní	klíč - je to číslo, kterým programu sdělíte, o jaký účel platby se jedná. Seznam klíčů je 
dostupný po stisku klávesy F3. Číslo klíče lze zadat také přímo z klávesnice.

•	 Znak	DPH - plátci DPH dosadí příslušný znak DPH, seznam je dostupný po stisku klávesy F3.
•	 Nárok - u přijatých dokladů můžete mezerníkem specifikovat, zda máte nárok na odpočet DPH
•	 Sazba	DPH - plátci DPH mohou mezerníkem přepínat mezi dostupnými sazbami DPH. Pokud je 

zvolen některý ze znaků „osvobozeno“, je tento údaj nepřístupný.
•	 Popis - účetní případ můžete popsat sami nebo sem klávesou F4 načíst název účtovacího klíče.
•	 Netto (základ DPH) - stisknete-li klávesu F4, program jej vypočte z hodnoty DPH (je-li nenulová).
•	 DPH - stisknete-li klávesu F4, program ji vypočte ze základu DPH (je-li nenulový)
•  Celkem	za	řádek - automaticky se zde sečte základ a DPH. Pokud sem napíšete částku a stiskne-

te klávesu F4, program z ní vypočítá základ a DPH (samozřejmě musíte opisovat čísla z dokladu).

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji se opět označí celý řádek a vy můžete kurzor posunout na následu-
jící volný řádek a pokračovat v rozúčtovávání. 

Jste-li s rozúčtováním hotovi, vrátíte se po stisku Esc do horní části datového formuláře (číslo dokladu, ...).

Pokud chcete doklad zapsat do evidence, stiskněte Esc ještě jednou. Program se vás zeptá, zda chcete pohyb 
zapsat do souboru. Po kterékoliv odpovědi se vrátíte do aktualizačního menu.

Zápis	uhrazeného	(„klasického“	i	„poměrného“)	dokladu

Postup při zápisu uhrazeného dokladu je zcela stejný, jako u neuhrazeného dokladu. Jakmile ale doklad vypl-
níte a zapíšete, zobrazí se vstupní datový formulář z peněžního deníku, ve kterém můžete doklad zaplatit.

Jestli se bude jednat o plnou nebo částečnou úhradu, není rozhodující. Vyplňovat budete tyto údaje:

•	 Zaplaceno - automaticky je předvolena plná hodnota dokladu, vy ji ale můžete změnit (provést 
částečnou úhradu nebo doklad přeplatit).

•	 Datum	zaplacení - klávesou F4 sem můžete vložit dnešní datum
•	 Platba	(forma	úhrady) - mezerníkem můžete přepínat mezi „bankou“, „pokladnou“ a „zá-

počtem“ (nepeněžní operací).
•	 Číslo	pokladny	(běžného	účtu) - tímto číslem můžete specifikovat, na kterou pokladnu (pří-

padně BÚ) půjde daná operace. Seznam pokladen (BÚ) je dostupný po stisku klávesy F3. Pokud 
máte v bodě 2.3.1 zvoleno, že firma používá pouze jeden účet nebo pokladnu, program se na 
číslo nebude ptát a automaticky zvolí pokladnu (BÚ) číslo 0. 

•	 Účetní	doklad	- jeho obsahem je číslo účetního dokladu, který koresponduje s primárním dokla-
dem o hospodářské operaci (např. paragon, výpis z BÚ apod.). Pokud stisknete klávesu F4, vloží 
program číslo automaticky. Máte-li v bodě 2.3.1 zapnuto automatické číslování účetních dokladů, 
program tento údaj vyplní automaticky.

Po stisku klávesy Enter se program zeptá, zda má úhradu zapsat do peněžního (nepeněžního) deníku. Pokud 
odpovíte že ne, úhrada se nezapíše, vlastní přijatý (vydaný) doklad v evidenci samozřejmě zůstane. Program 
se automaticky vrátí do aktualizačního menu přijatých (vydaných) dokladů.

Tímto způsobem se k nově vystavenému dokladu zapíše pouze jedna úhrada. Byl-li doklad hrazen více splát-
kami (např. částečně v hotovosti, částečně přes účet), zapíšete tímto způsobem jen první provedenou splátku. 
Další splátky provedete pomocí funkce „Stav dokladu“, která bude popsána v bodě 6.2.10.

6.2.2 Zápis nového „poměrného“ dokladu     [Ins]
Jak už bylo vysvětleno v v bodě 6.2.1, poměrně krácený doklad je možné zapsat pouze v evidenci přijatých 
dokladů. Způsob práce je hodně podobný zápisu „klasického“ dokladu, proto si zde popíšeme jen odlišnosti. 

Vyplnění obecných údajů o přijatém dokladu je zcela stejné jako u „klasického“ dokladu, liší se pouze spodní 
část, ve které je možné doklad rozúčtovat na maximálně 5 řádků. Že se jedná o formulář pro doklad s poměr-
ným krácením můžete poznat i podle zkratky POM v jeho levém horním rohu: 
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Vyplňte tedy horní část vstupního datového formuláře s obecnými údaji o dokladu. Po stisku klávesy Enter na 
údaji „Součtovat“ se kurzor přesune na první řádek tabulky ve spodní části vstupního datového formuláře. 

Na maximálně 5 řádcích zde můžete doklad rozúčtovat.

Pokud je označen celý řádek tabulky, můžete pomocí šipek posouvat označený řádek v tabulce nahoru a dolů. 
Když na některém z řádků rozúčtování stisknete klávesu Enter, zobrazí se nová vstupní tabulka. 

Na rozdíl od klasického dokladu může obsahovat k jednomu záznamu více řádků. Začněte vyplňovat klíč, znak 
DPH, nárok na odpočet, sazbu DPH, částky bez DPH, DPH a celkem. Pokud nezvolíte poměrný nárok na odpo-
čet DPH, zůstane vstupní tabulka jednořádková a po stisku klávesy Enter na posledním údaji zmizí a program 
se vrátí zpět do formuláře přijatého dokladu.

Vy ale mezerníkem změňte nárok na odpočet DPH z “Plný” na “Poměr”. Ihned se zobrazí další dva řádky.

Původní jednořádkový záznam se procentuelním poměrem rozdělí na řádky dva. První řádek bude bude účto-
ván na klíč, který jste již dříve zvolili a u DPH bude uplatněn nárok na odpočet. Ve druhém řádku bude na klíči 
72 (ostatní výdeje nezahrnované) uveden zbytek, u DPH pak odpočet uplatněn nebude.

Na nově zobrazených poměrných řádcích můžete zadat procento krácení (1-99), popis a případně změnit 
automaticky vypočtené hodnoty ve sloupcích základ a DPH. 

Program kontroluje, aby součet ručně zadaných hodnot základu a DPH odpovídal předpisu na prvním řádku.

Procento krácení můžete libovolně měnit, stejně tak můžete přepínat mezi jednotlivými typy nároku na odpo-
čet DPH. Vzhled nové vstupní tabulky se bude měnit na základě právě zvoleného nároku.

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji v tabulce se program vrátí zpět do formuláře přijatého dokladu.

Druh dokladu (klasický nebo s poměrným nárokem) lze zvolit pouze při zápisu nového dokladu. 

Dodatečná změna možná není (z již vyplněného klasického udělat poměrný nebo naopak). V tako-
vém případě je jedinou možností původní doklad smazat a vystavit nový.

6.2.3 Zápis nového dokladu ze vzoru      [Ins]
Nejčastěji budete vzory používat při zápisu pravidelně se opakujících faktur (nájemné, pojištění, telefonní po-
platky, ...). Podle postupu v bodě 5.3 si tyto případy nejprve založte do vzorů přijatých (vydaných) dokladů.

Jakmile to budete mít, stačí v aktualizačním menu přijatých (vydaných) dokladů stisknout klávesu Ins, zvolit 
jestli se bude jednat o uhrazený nebo neuhrazený doklad a v čistém vstupním datovém formuláří stisknout 
klávesu F2. Zobrazí se seznam vzorů, ze kterého si vyberete ten, který chcete načíst a potvrdíte klávesou Enter. 

Vstupní datový formulář se automaticky vyplní a vy teď můžete libovolný údaj opravit a celý doklad zapsat.

6.2.4 Zápis nového dokladu v cizí měně      [Ins]
V aktualizačním menu přijatých (vydaných) dokladů stiskněte klávesu Ins, zvolte jestli se bude jednat o uhra-
zený nebo neuhrazený doklad. V čistém vstupním datovém formuláří nejprve stiskněte klávesu F6 (cizí měna). 
V zobrazené nabídce vyberte možnost „Volba cizí měny na dokladu“ a potvrďte klávesou Enter. Následně 
budete mít možnost zadat kód cizí měny (např. EUR) a po jeho potvrzení také kurz vůči Kč. 

Jakmile kurz potvrdíte, tabulka zmizí a vy budete moci pokračovat v zadávání podrobností o dokladu a v jeho 
rozúčtování. Protože do evidence musíte vložit doklad přepočtený na Kč, program vám po stisku kláves F6 na 
položkách „Základ DPH“, „DPH“ a „celkem“ nabídne možnost přepočtu hodnot z cizí měny na Kč. Také při 
úhradě dokladu budete moci vkládat hodnotu platby v cizí měně a ta se pak automaticky přepočte na Kč.
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6.2.5 Zápis nového dokladu se starší DPH     [Ins]
Po změně sazeb DPH se běžně stává, že je třeba zapsat do evidence doklad, který obsahuje sazbu platnou 
v předchozím roce. Budete-li mít tento problém, postupujte následovně: v aktualizačním menu přijatých (vyda-
ných) dokladů stiskněte klávesu Ins a zvolte jestli se bude jednat o uhrazený nebo neuhrazený doklad. Vyplňte 
několik úvodních údajů až dojdete na datum zdanitelného plnění. Stiskněte na něm klávesu F5. Zobrazí se ta-
bulka, ve které můžete zvolit rok rozhodný pro výši sazeb DPH (pokud zde v účetním roce 2011 zadáte rozhod-
ný rok 2009, budete moci používat sazby 9% a 19%). Svoji volbu potvrďte klávesou Enter a doklad doúčtujte.

6.2.6 Vrácení DPH při vývozu zboží mimo EU     [Ins]
Pokud u vás nakoupí cizinec ze země mimo EU, zboží vyveze a nechá si na hranicích potvrdit příslušný formu-
lář, může u vás při své další návštěvě v ČR požadovat vrácení DPH. Budete-li tento případ řešit, postup bude 
následující: v aktualizačním menu vydaných dokladů stiskněte klávesu Ins a zvolte jestli se bude jednat o uhra-
zený nebo neuhrazený doklad. Vyplňte číslo daňového dokladu a na údaji „Doklad“ nastavte mezerníkem na 
hodnotu „Vrácení DPH“. Pokračujte ve vyplňování ostatních údajů, až se dostanete na rozúčtování.

Nebudete muset zadávat ani „Účtovací klíč“, ani „Znak DPH“, pouze budete mezerníkem volit „Sazbu DPH“ 
(která se vrací) a hodnoty „základu“ a „DPH“. Všimněte si, že do celkové hodnoty dokladu se bude součtovat 
pouze DPH, základy zde budou uvedeny pouze evidenčně.

6.2.7 Zápis nového dokladu s přenosem daňové povinnosti (PDP)  [Ins]
Dne 1. dubna 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která mimo jiné zavádí režim přenesení daňo-
vé povinnosti (PDP). Ten je nutné uplatňovat při nákupu a prodeji vybraného zboží (viz příloha č. 5 zákona 
o DPH) mezi dvěma tuzemskými plátci DPH. Jedná se např. o kovový odpad a šrot, plasty, papír, sklo, textil, 
baterie, akumulátory, od roku 2012 pak bude rozšířen i na stavební práce. 
Co zavedení tohoto režimu znamená v praxi?

• Dodavatel musí správně vyhodnotit, které zboží podléhá novému způsobu zdanění.
• Přenesením daňové povinnosti na odběratele je aplikovatelné jen mezi dvěma osobami regist-

rovanými jako plátce DPH v ČR. Pro správné posouzení daňového režimu tak je potřeba získat 
aktuální informace o DPH statutu odběratele.

• Dodavatel účtuje odběrateli cenu bez DPH, na faktuře jsou uvedeny pouze základy daně.
• Odběratel vypočte a odvede DPH a zároveň uplatní odpočet na vstupu.
• Bude-li uplatněna dodavatelem daň v situaci, kdy měl být aplikován režim zdanění přenesením 

daňové povinnosti na odběratele, nevznikne nárok na její odpočet. Případné chybné uplatnění 
odpočtu takové DPH bude penalizováno.

• Dodavatel i odběratel jsou povinni vést zvláštní evidenci dokladů, podléhajícím přenesení daňové 
povinosti. Každý z nich je povinen tuto záznamní povinnost předkládat elektronickou formou 
finančnímu úřadu ve lhůtě po podání daňového přiznání.

Z uvedeného je jasně patrné, že celý systém přenesení daňové povinnosti je složitý a v případě nesprávného 
uplatnění může vést k nepříjemným problémům. Proto jsme se snažili zapracovat jej do programu tak, aby se 
maximum možných problémů minimalizovalo už v zárodku.

Při zápisu přijatých a vydaných dokladů v režimu PDP stačí dodržet několik jednoduchých zásad:

• Při zaúčtování je třeba zvolit	příslušný	znak	DPH, který odpovídá režimu PDP (u vydaných 
dokladů je to znak 12, u přijatých dokladů znak 7).

• U přijatých faktur v režimu PDP budete muset dopočítat	DPH	podle	příslušných	sazeb 
a doplnit ji na doklad (podobně jako u faktur od plátců DPH ze zemí EU). Do evidence přijatých 
dokladů pak na znak 7 zapíšete jak základy DPH z faktury, tak Vámi dopočítané hodnoty DPH. 
Součtování v dokladu si samozřejmě musíte nastavit na „Jen	základy	DPH“  

• Po ručním zápisu příslušného přijatého nebo vydaného dokladu k němu musíte	vytvořit	„zá-
znamy	o	PDP“. Podrobný postup ruční tvorby záznamů o PDP je popsán v kapitole 6.2.11.

6.2.8 Oprava dokladu        [Enter]
Pokud v aktualizačním menu stisknete klávesu Enter, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a vy budete 
moci provádět opravu kteréhokoliv z údajů. Postup je stejný jako při zadávání nového dokladu. 

• Doklady, které byly do vydaných dokladů zaúčtovány automaticky (z evidence odběratelských 
faktur) nelze opravovat. Můžete pouze příslušnou odběratelskou fakturu odúčtovat (ve stejno-
jmenné evidenci), opravit a pak ji znovu zaúčtovat.
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• Rovněž všechny uhrazené přijaté a vydané doklady jsou blokovány proti opravě. Pokud do nich 
chcete přesto zasáhnout, musíte nejprve pomocí funkce „Stav dokladu“ odstranit všechny úhrady.

6.2.9 Smazání dokladu        [Del]
Pokud v aktualizačním menu stisknete klávesu Del, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a dotaz, zda 
chcete daný doklad vymazat. Pokud odpovíte „Ano“, provede se nevratné odstranění z evidence. 

• Pokud byl doklad uhrazen, odstraní se rovněž všechny úhrady z Peněžního a Nepeněžního deníku
• Smazat je možné rovněž doklad, který byl do vydaných dokladů převeden z evidence Odběratel-

ských faktur. I u něj nevadí, jestli byl nebo nebyl uhrazen.

Pokud byly k dokladu vytvořeny Záznamy o PDP, není možné doklad smazat. Nejprve je nutné ručně 
vymazat Záznamy o PDP, potom doklad (viz bod 6.2.11).

6.2.10 Stav dokladu         [F3]

Pokud na kterémkoliv dokladu v aktuali-
začním menu stisknete klávesu F3, zobrazí 
se na displeji nabídka, umožňující prová-
dět a odstraňovat úhrady dokladu, zobrazit 
podrobné informace o platbách a nastavit 
celou řadu parametrů.

	 	 Úhrada	dokladu
Zvolíte-li tuto položku, budete moci vybraný doklad uhradit. Nezáleží na tom, jestli se jedná 
o částečnou úhradu, přeplatek nebo kompletní platbu. Zobrazí se vstupní datový formulář, jehož 
položky a postup vyplnění jsou popsány v bodě 6.2.1, v odstavci „Zápis uhrazeného dokladu“.

	 	 Informace	o	úhradách
Pod touto položkou si můžete zobrazit a vytisknout podrobnou sestavu s informacemi o dokladu 
a přehledem všech plateb (peněžních i nepeněžních, v korunách i cizí měně). 

	 	 Odstranění	úhrad	z	deníku
Pokud potvrdíte tuto položku, nevratně odstraníte z peněžního i nepeněžního deníku všechny 
provedené platby. Současně ale umožníte provádět na dokladu opravy (pokud nebyl převeden 
z evidence odběratelských faktur).

	 	 Doklad	je	(není)	zahrnut	do	dohody	o	zápočtu
Pokud bude v evidenci dohod o zápočtech vytvořena dohoda, do které program automaticky 
zahrne i tento doklad, bude o tom na tomto řádku k dispozici podrobná informace.

	 	 Uvádění	mezi	nezaplacenými	doklady
Stisknete-li na tomto řádku Enter, změníte nastavení přepínače „Uvádět“ / „Neuvádět“. Tato volba 
je výhodná např. u stornovaných dokladů, u který nechcete aby vstupovaly mezi nezaplacené.

	 	 Provedena	virtuální	platba
Pod touto položkou si můžete poznamenat detaily o platbě, která proběhla ale zatím ji nemůžete 
zaúčtovat (např. platební kartou). Doklad pak nebude zbytečně vstupovat mezi nezaplacené.

	 	 Záznamy	o	PDP	(reverse	charge)
Pokud jste zapsali doklad s přenosem daňové povinnosti (viz bod 6.2.7), můžete zde k němu 
vytvořit Záznamy o PDP. Pokud už byly tyto záznamy dříve vytvořeny, je možné je zde opravovat 
nebo mazat. Existence Záznamů o PDP je v nabídce indikována slovy „Jsou“ a „Nejsou“. 
Podrobný postup práce se záznamy o PDP je popsán v kapitole 6.2.11.

6.2.11 Záznamy o PDP
Než začnete zapisovat záznamy o PDP, měli byste mít ve zboží na skladě nebo v katalogu služeb zapsány 
příslušné položky (karty), které jsou na dokladu nakupovány nebo prodávány a u nich nastaven správný režim 
PDP (zlato, emise, suroviny) a kód TARIC. Jak se to dělá, je popsáno v kapitolách týkajících se těchto evidencí.

Takže předpokládejme, že už to máte provedeno a že je také v evidenci přijatých nebo vydaných dokladů 
zapsán doklad, ke kterému chcete vytvořit záznam o PDP. 
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Vyberte proto příslušný doklad a stiskněte na něm klávesu F3 (Stav). V zobrazené nabídce zvolte poslední 
možnost - Záznamy o PDP (reverse charge). 
Program nejprve zkontroluje doklad - pokud zjistí, že se v něm nenachází žádný řádek se znakem DPH odpoví-
dajícím režimu PDP, vypíše chybové hlášení. V opačném případě vstoupí do evidence záznamů PDP a pokud 
je prázdná, zobrazí rovnou vstupní datový formulář. Ten bude vypadat takto:

Položky v jeho horní části již budou předvoleny (údaji načtenými z dokladu). Vy budete moci zadat:

•	 Zboží: zde vybíráte nebo zadáváte z klávesnice čísla karet z katalogu služeb nebo zboží na skla-
dě. Protože si tato čísla asi nebudete pamatovat, máte k dispozici:	

◊	 F3	... seznam služeb
◊	 F4 ... seznam skladových karet podle čísel
◊	 F5	... seznam skladových karet podle názvů
◊	 F6 ... změnu aktuálního předvoleného skladu (pokud jich máte více). 

• V seznamu zobrazném po stisku kláves F3, F4 a F5 jsou čtverečkem označeny ty karty, u kterých 
je povolen režim PDP a jen ty je možné klávesou Enter zvolit. Po výběru karty program načte do 
formuláře kód TARIC	a jednotku, které zde nebude možné měnit.

•	 Množství: zadáváte celkové množství dané komodity.
•	 Bez	DPH: zadáváte celkovou cenu bez DPH za uvedené množství komodity.

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji se program zeptá, jestli má záznam zapsat a pokud odpovíte Ano, 
přejde do aktualizačního menu záznamů o PDP. Zde můžete klávesou Ins zapsat další záznam, klávesou Enter 
existující záznam opravit nebo klávesou Del existující záznam smazat. 

V aktualizačním menu se zobrazují pouze záznamy odpovídající zvolenému dokladu.

Ve spodní části aktualizačního menu najdete infomace o příslušném přijatém nebo vydaném dokladu - 
nejdůležitější je částka, která byla na dokladu zaúčtována na příslušný znak DPH, odpovídající režimu PDP 
(je označena jako “Uplatněno”) a pak celková částka, kterou jste zatím v záznamech o PDP zapsali.

Po dokončení všech záznamů o PDP k danému dokladu musí být obě částky stejné. 

Uvědomte si, že hodnoty zaúčtované v přijatém nebo vydaném dokladu na příslušný znak DPH, odpovídající 
režimu PDP, se přenáší do přiznání k DPH. Kdežto detailní záznamy o PDP se převádí do elektronické formy 
a odevzdávají pomocí internetu jako Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH. 

Hodnoty na obou dokumentech musí být samozřejmě stejné, jinak se vystavujete sankcím fiančního úřadu.

Jakmile dokončíte zápis záznamů o PDP, stiskněte v aktualizačním menu klávesu Esc a program se vrátí do 
aktualizačního menu přijatých nebo vydaných dokladů. Doklady, ke kterým existují záznamy PDP, budou 
ve sloupci PDP označeny černým čtverečkem:
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6.2.12 Další důležité funkce v aktualizačním menu
Po stisku funkční klávesy můžete přímo z aktualizačního menu spustit následující funkce:

	 F2	 Tisk	grafických	sestav	v	Komunikátoru,	elektronická	podání
Máte-li nainstalován program Komunikátor, můžete ze zobrazené nabídky vybrat sestavy, které se 
budou tisknout v krásné grafické formě (písma z Windows, kulaté rámečky, logo apod.). 
Některé výkazy a sestavy se zase převádějí do formátu XML, aby mohly být podány pomocí Por-
tálu veřejné správy nebo Datové schránky.

	 F3	 Stav	dokladu
Podrobně byl popsán v bodě 6.2.8.

	 F4	 Přepínač	setřídění	dokladů	(podle	data	plnění	nebo	čísla	dokladu)
Stiskem klávesy F4 můžete měnit setřídění dokladů v aktualizačním menu. Máte k dispozici dvě 
možnosti: podle data zdanitelného plnění a podle čísel dokladů.

	 F5	 Tisk	příjmového	(výdajového)	dokladu
Po stisku klávesy F5 můžete vytisknout příjmový (výdajový) doklad k vybranému pohybu. Než se 
formulář vytiskne, budete moci zadat datum úhrady.

	 F6	 Dluhy	(seznam	dokladů	před	splatností)
Po stisku klávesy F6 můžete vytvořit seznam nezaplacených dokladů, u kterých zatím nebyla 
překročena splatnost. Obsahuje jak nezaplacené doklady tak i doklady částečně uhrazené. Tisk 
je možno omezit rozmezím datumů, případně tisknout jen z označených vět.

	 F10 	 Menu	tiskových	sestav

Po stisku klávesy F10 se na 
displeji zobrazí nabídka 
obsahující všechny tiskové 
sestavy, které maji nějaký 
vztah k přijatým (vydaným 
dokladům). 

Mimo jiné zde najdete:

◊	 Řadu	variant	seznamů	dokladů (příjmové, výdajové, s rozpisem plateb, po-
měrně krácené, před splatností, po splatnosti, ...). Vždy máte před zahájením tisku 
možnost nastavit řadu omezujících parametrů (které doklady do sestavy vstoupí, s 
jakým datem, pro jakou firmu, za jaké středisko apod).

◊	 Tisk	záznamů	o	zaúčtování	dokladů - obdoba „košilky“ v účetnictví. Sestavu 
doporučujeme tisknout na konci roku, rozstříhat na jednotlivé záznamy a ty pak 
přilepit k originálům dokladů.

◊	 Informace	o	vydaných	dokladech - má dvě varianty - buď přehledně zobrazuje 
sumarizaci základů a DPH v jednotlivých měsících roku, nebo přináší sumární pře-
hled o dokladech za jednotlivé firmy (odběratele, dodavatele). Snadno tak zjistíte, 
kdo je váš největší odběratel nebo dodavatel.

◊	 Tabulka	obratu	za	posledních	12	měsíců - můžete zadat datum, ke kterému se 
bude počítat předchozích 12 měsíců. Do sestavy mohou být zahrnuty buď všechny 
pohyby, nebo jen ty, které byly účtovány na klíče, vybrané v eidenci účtovacích klíčů 
(viz bod 5.1, klíč stačí označit mezerníkem, aby se u něj zobrazil čtvereček).
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◊	 Sumarizace	nezaplacených	dokladů - jedná se o tabulku, ve které jsou doklady 
sumarizovány podle kategorií „před splatností“, po splatnosti „1-30 dnů“, „30-60 
dnů“, „61-90 dnů“, „91-180 dnů“, „181-360 dnů“ a „361 a více“.

Kromě tiskových sestav najdete v menu také dvě důležité kontrolní funkce:

◊	 Ověření	úhrad	dokladů - tato kontrolní funkce najde své uplatnění v případě 
poškození souboru nebo jakýchkoliv pochybností o správnosti úhrad dokladů. 
Automaticky projde všechny doklady, zkontroluje jejich úhrady a výsledek porovná 
s informací, zapsanou ve sloupci „Zaplaceno“ v aktualizačním menu. Doklady, 
u kterých bude zjištěn rozdíl, označí a vytiskne.

◊	 Kontrola	hodnot	u	sazeb	DPH - program projde všechny doklady a zkontroluje, 
zda hodnoty uvedené v údajích „Základ DPH“ a „DPH“ odpovídají zvolené sazbě 
DPH (jestli jste omylem do řádku s 19% sazbou nenapsali hodnoty patřící k 9%). 

Na závěr se zmíníme o dvou sestavách, které budou popsány v samostatných kapitolách:

◊	 Daňová	přiznání - pod touto položkou se v menu skrývá kromě „Přiznání k DPH“ 
také „Souhrnné hlášení k DPH“, „Oznamovací povinnost“ a „Statistika tržeb“. 
Položka „Daňová přiznání“ je k dispozici jak v menu přijatých a vydaných dokladů, 
tak i v menu peněžního deníku.

◊	 Seznam	dokladů	s	rozepsanou	DPH - jedná se o velmi důležitou sestavu, která 
řeší „záznamní povinnost“ k DPH. Měli byste ji tisknout současně s každým přizná-
ním k DPH a založit ji do šanonu spolu s jeho potvrzenou kopií.

6.2.13 Vyhledávání v přijatých a vydaných dokladech
[Ctrl]+[F]	 	 Vyhledání	podle	kterékoliv	položky

Stisknete-li v aktualizačním menu klávesy Ctrl + F, zobrazí se na displeji vstupní datový for-
mulář a program bude očekávat zadání podmínek pro vyhledávání. Textové údaje budou 
při vyhledávání porovnávány pouze v délce zadané podmínky (např. zadáte-li u položky 
text pouze Z, budou vyhledány všechny pohyby, u kterých text začíná na Z). Všechny 
věty, které současně vyhoví všem zadaným podmínkám, budou označeny.

[Ctrl]+[Enter]	 Vyhledání	podle	data	plnění	(uplatnění)	a	čísla	dokladu
Po stisku kláves Ctrl + Enter můžete zadat datum zdanitelného plnění (uplatnění) nebo 
číslo dokladu (případně obojí). Program pak najde první pohyb v evidenci, který vyhoví 
podmínkám a označí jej jako vybraný. 
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6.3 Daňová přiznání (přiznání k DPH a spol.)
V menu peněžního deníku a přijatých a vydaných dokladů jsou jako první uvedena Daňová přiznání. Pokud 
stisknete na této položce klávesu Enter, zobrazí se na displeji nabídka, která obsahuje několik možností:

• Přiznání k DPH
• Souhrnné hlášení k DPH
• Oznamovací povinnost
• Statistika tržeb

V následujících kapitolách si jednotlivé možnosti podrobně popíšeme.

6.3.1 Přiznání k DPH
Na základě údajů zapsaných v knihách přijatých a vydaných dokladů dokáže program sestavit a vytisknout 
kompletní přiznání k DPH a to ve formě shodné s originálem. Výtisk stačí orazit, podepsat a odevzdat. 

Jednotlivá přiznání, sestavovaná v průběhu roku se poněkud liší od přiznání posledního - tou odlišností jsou 
koeficienty. V průběhu roku se používají koeficienty zálohové, na konci roku se ze všech předchozích přiznání 
vypočte koeficient vyrovnávací. Všechny tyto operace samozřejmě vykonává program automaticky (zálohový 
koeficient nastavuje uživatel). Aby program mohl vypočítat vyrovnávací koeficient, musí mít uloženy všechny 
údaje z odevzdaných přiznání. Z tohoto důvodu byl oddělen výpočet přiznání a jeho tisk.

Zvolte teď v nabídce „Daňová přiznání“ položku „Přiznání k DPH“ a potvrďte ji klávesou Enter. Program se vás 
nyní zeptá, za jaké období budete přiznání sestavovat. Předvoleno je aktuální čtvrtletí nebo měsíc (v závislosti 
na zvoleném účetním datu). To, jestli jste měsíční nebo čtvrtletní plátci jste nastavovali v bodě 2.1.

Pokud přiznání za vybrané čtvrtletí nebo měsíc sestavujete poprvé, program automaticky provede výpočet 
z dokladů, které jsou v tu chvíli zapsány v knihách přijatých a vydaných dokladů. Zapamatuje si jej a zobrazí 
nabídku „Přiznání k DPH“. V opačném případě si pouze načte zapamatované přiznání. 

V praxi je běžné, že se budete chtít v průběhu 
měsíce nebo čtvrtletí podívat, jak na tom jste 
s DPH. Výpočet tak bude proveden např. 
uprostřed zdaňovacího období. Protože později 
do příslušných knih doplníte další doklady (které 
samozřejmě výpočet přiznání ovlivní), nesmíte 
zapomenout  na konci zdaňovacího období 
přiznání přepočítat. K tomuto účelu najdete na 
posledním řádku nabídky funkci „Přepočítat 
přiznání“. Kolikrát si přiznání v průběhu 
zdaňovacího období zobrazíte a necháte 
přepočítat záleží jen na vás.  

Nyní se ještě zmíníme o významu jednotlivých řádků v nabídce „Přiznání k DPH“:

	 	 Přiznání	vypočtené	dne	...
Záhlaví nabídky uvádí datum posledního výpočtu formuláře za zvolené zdaňovací období.

	 	 1.	a	2.	strana	Přiznání	k	DPH
Samostatně jsou z nabídky přístupny jednotlivé strany přiznání k DPH. Po zvolení příslušné stra-
ny se tato nejprve zobrazí na displeji a následně ji můžete pomocí klávesy F2 vytisknout. 

	 	 Nastavení	čísel	na	straně	2
Pokud stisknete klávesu Enter na tomto řádku, budete mocit přímo vstoupit do některých údajů 
(řádky 33, 34, 45, 47, 51, 53, 60, 62 a 66).

	 	 Nastavení	koeficientů
Pokud program při výpočtu přiznání zjistí, že je nárok na odpočet potřeba krátit zálohovým koefi-
cientem, budete požádání o jeho nastavení. Vyrovnávací koeficient program vypočte sám.

	 	 Obrat	a	zdaňovací	období
V přiznání za poslední zdaňovací období roku je třeba nastavit kód zdaňovacího období pro 
následující rok. Při jeho stanovaní se vychází z obratu za posledních 12 měsíců. Z tohoto důvodu 
je přímo zde k dispozici sestava, která obrat vypočte. Zahrnuta jsou všechna plnění v tuzemsku, 
podléhající dani, odsvobozená s nárokem a bez nároku na odpočet účtovaná na klíče 1, 2, 3 a 6.
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	 	 Zaokrouhlení	krácení	koeficientem	
V případě potřeby můžete v tomto řádku nastavit způsob zaokrouhlení krácení koeficientem. 

	 	 Vypořádat	odpočet	daně
Pokud jste na konci roku krátili odpočet daně zálohovým koeficientem, můžete na konci roku 
provést vypořádání odpočtu daně pomocí vypořádacího koeficientu. Po stisku klávesy Enter na 
tomto řádku se zobrazí tabulka, ve které bude přehledně rozepsáno krácení odpočtu pomocí 
zálohového koeficientu, vypořádacího koeficientu a výsledné vypořádání odpočtu. Výsledek se 
pak přenese do Přiznání k DPH, které můžete následně vytisknout.

	 	 Elektronicky	podat	přiznání
Pomocí programu Komunikátor a elektronického podpisu můžete podávat Přiznání k DPH elek-
tronickou formou. Stisknete-li klávesu Enter na tomto řádku, program přiznání zakóduje a odešle 
do Komunikátora. Ten, pokud je spuštěný, automaticky načte data a převede je do formátu XML.  
Výsledný soubor pak uloží na místo, které si zvolíte (např. plochu Windows).

Pak už jen stačí spustít internetový prohlížeč, připojit se na stránky České daňové správy a v je-
jich internetové aplikaci XML soubor načíst, připojit elektronický podpis a přiznání je podáno.

	 	 Přepočítat	přiznání
Pokud jste od data výpočtu přiznání (je zobrazeno na prvním řádku nabídky) provedli v evidenci 
přijatých nebo vydaných dokladů jakoukoliv změnu, nezapomeňte stiskem klávesy Enter na tom-
to řádku přepočítat přiznání. Přepočítání doporučujeme provést vždy před tiskem formulá-
ře, který hodláte odevzdat na finančním úřadě.

Obecné textové údaje, uvedené ve formuláři přiznání, jsou vyplněny na základě hodnot předvolených 
v „Údajích o zpracovávané firmě“ (v Ovládacím panelu programu Asistent) a v „Detailech o daňovém subjek-
tu“ (viz bod 2.1). Tamtéž je také nastaveno zdaňovací období DPH (měsíční / čtvrtletní).

Číselné hodnoty na 2. straně formuláře přiznání jsou vypočteny z údajů, zapsaných v evidenci přijatých a vy-
daných dokladů. Jiné knihy a evidence (pokud údaje v nich evidované nejsou převedeny do přijatých nebo 
vydaných dokladů) nemají na výpočet přiznání k DPH žádný vliv.

Zaokrouhlení vypočtených hodnot ve formuláři přiznání je možné nastavit v bodě 2.11.

Doklad s jinou sazbou DPH, než je aktuálně platná, dostanete do přiznání podle postupu popsaného 
v bodě 6.2.5. V bodě 6.2.6 je zase popsán postup vrácení DPH při vývozu zboží mimo EU.

Poměrně krácené doklady, dostanete do přiznání podle postupu popsaného v bodě 6.2.2.

Doklady obsahující přenos daňové povinnosti, dostanete do přiznání podle postupu popsaného v bodě 
6.2.7. Současně s přiznáním k DPH je nutné elektronicky podat i „Výpis z evidence pro daňové účely podle § 
92a zákona o DPH“ (viz 6.2.12). Výpis ze vytvoří ze Záznamů o PDP, jejichž zápis je popsán v bodě 6.2.11.

Nedílnou součástí Přiznání k DPH je také záznamní povinnost. Proto současně s odevzdáním přiznání 
nezapomeňte vytisknout a založit do šanonu také „Seznam dokladů s rozepsanou DPH“, který najdete v menu 
Přijatých a Vydaných dokladů (viz bod 6.2.12). 

6.3.2 Souhrnné hlášení k DPH
Pokud vystavujete faktury partnerům z EU, u kterých máte ověřeno DIČ, uvádíte na nich pouze ceny bez DPH. 
Odběratel pak má povinnost dopočítat si DPH podle sazeb v dané zemi a samozřejmě ji uvést ve svém přizná-
ní. Aby byla kontrola, že toto skutečně dělá, máte povinnost vystavovat čtvrtletně souhrnné hlášení. Finanční 
úřady jednotlivých zemí EU údaje ze souhrnných hlášení sumarizují a vzájemně si je předávají.

Vystavení souhrnného hlášení je v programu Deník Profi zcela automatizováno. Jakmile zvolíte v nabídce 
příslušnou položku a potvrdíte ji klávesou Enter, budete dotázáni na čtvrtletí, za které chcete souhrnné hlášení 
sestavit. Následně program provede výpočet. 

• Pokud zjistí, že v daném období není evidován žádný prodej odběrateli z EU s ověřeným DIČ, 
vypíše na displeji oznámení, že souhrnné hlášení není třeba podávat.

• Souhrnné hlášení se v současné době podává výhradně v elektronické podobě pomocí Portálu 
veřejné správy nebo Datové schránky. Program pošle do Komunikátora datovou větu a ten ji 
převede do formátu XML ve struktuře požadované MF. Doporučujeme vám vytisknout si Souhrnné 
hlášení k DPH přímo v příslušné aplikaci na Portálu veřejné správy. „Papírový“ tisk z programu 
JAPO není nadále možný.  
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6.3.3 „Oznamovací povinnost“
Pod touto položkou nabízí program analýzu nákupů, evidovaných v knize přijatých dokladů. Nejprve se zobrazí 
tabulka, ve které můžete upravit podmínky pro sestavení analýzy:

•	 Osoba - zahrnuty mohou být „právnické osoby“, „fyzické osoby“ nebo všechny „bez rozlišení“. 
Jednotivé varianty přepínáte mezerníkem.

•	 Firma - necháte-li údaj prázný, vstoupí do analýzy všichni dodavatelé. Můžete ale vybrat jednoho 
konkrétního, který je evidován v adresáří firem (klávesou F3).

•	 Rozmezí	data - zde můžete zvolit, za jaké období v účetním roce bude analýza provedena.
•	 Zahrnout	doklady - mezerníkem přepínáte volby „zaplacené“, „nezaplacené“ a „všechny“.
•	 Klíč	pro	závazky - zde specifikujete, jaký typ nákupu chcete analyzovat. Předvolen je klíč 19 

(nákup služeb). Klávesou F3 můžete vybrat jiný klíč. Necháte-li údaj prázdný, vstoupí do sestavy 
všechny nákupy bez ohledu na klíč.

•	 Nákup	větší	než - zde můžete specifikovat hodnotu, jakou musí splnit, aby vstoupil do analýzy. 
Mají-li vstoupit všechny nákupy, uveďte zde nulu.

Jakmile stisknete klávesu Enter na poslední podmínce, zahájí program výpočet „Oznamovací povinnosti“. 
Pokud zadaným podmínkám vyhoví nějaké záznamy v evidenci přijatých dokladů, bude zobrazena sestava 
s následujícími údaji:

•	 Firma,	DIČ	- identifikační údaje dodavatele.
•	 Faktura,	částka - uvedena budou všechna čísla dokladů a fakturované částky dodavatele.

Oznamovací povinnost se dříve používala k oznamování nákupů služeb od fyzických osob v hodnotě nad 
40000 Kč. Funkce je ale v programu koncipována tak, abyste si mohli provádět libovolné analýzy nákupů od 
dodavatelů. Snadno si tak můžete například zjistit, kolik toho od určitého dodavatele odebíráte za určité obdo-
bí a zda nemáte nárok na lepší ceny (nespadáte do vyšší dealerské kategorie).

6.3.4 Statistika tržeb
Statistika tržeb je obdoba oznamovací povinnosti, jen se vytváří z údajů zapsaných v evidenci vydaných dokla-
dů. Opět zadáváte vstupní podmínky, které ovlivní rozsah provedené analýzy. Ty se ale nyní samozřejmě budou 
týkat dodavatelů. Při vytvoření sestavy proto můžete využít postup v bodě 6.3.3.

A jaké je praktické využití statistiky tržeb? Snadno si můžete udělat přehled o významu vašich odběratelů. 
Těm, jejichž nákupy přesáhly určitou hranici můžete nabídnout lepší ceny, kvalitnější služby a více pozornosti, 
abyste si je udrželi i nadále.

6.4 Dlouhodobý majetek, drobný majetek
Program Deník obsahuje samostatné evidence dlouhodobého majetku (kategorie hmotný a nehmotný investič-
ní majetek, dříve ZP) a drobného majetku (kategorie drobného ivestičního majetku, dříve DKP). 

U všech karet dlouhodobého majetku je možné provádět průběžné aktualizace (vč. zvýšení pořizovací nebo 
zůstatkové ceny v průběhu odepisování) a samozřejmě také automatický výpočet odpisů a to i na více let do-
předu. Vypočtené odpisy je možné upravovat a krátit.

Evidence dlouhodobého a drobného majetku jsou skoro stejné, liší se jen v několika údajích v kartě majetku 
a v absenci odepisování u drobného majetku. Proto je budeme popisovat obě najednou.

V jednotlivých sloupcích aktualizačního menu najdete základní údaje o každé z vět:

•  Číslo karty majetku
• Název
• Inventární číslo
• Datum zařazení karty majetku
• Datum vyřazení karty majetku
• Režim odepisování - „R“ ... rovnoměrný, „Z“ ... zrychlený
• Typ majetku - „H“ ... hmotný, „N“ ... nehmotný
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu
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6.4.1 Zápis nové karty        [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence majetku nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, zobra-
zí se nejprve dotaz, zda chcete zapsat kartu s běžnými, nebo mimořádnými odpisy (platné jen pro maje-
tek koupený v letech 2009 a 2010). Po provedení volby se na displeji vstupní datový formulář s těmito údaji:

•	 Číslo	karty - automaticky se přidělí nejnižší volné číslo karty.
•	 Inventární	číslo - zde můžete zadat inventární číslo, které uvedete rovněž na majetek.
•	 Název	majetku,	poznámka,	pořizovací	cena
•	 Popis - zde specifikujte technické údaje - např. výrobní číslo.
•	 Místo - zde můžete specifikovat umístění majetku, např. výběrem z adresáře firem (klávesou F3).
•	 Dluhy	- zde popište případné zástavní právo nebo věcné břemeno vztahující se k majetku.
•	 Datum	pořízení	majetku
•	 Způsob	pořízení - mezerníkem přepínáte „nákup“, „dar“, „leasing“, „převod“ a „tvorba“.
•	 Užívání	- zde zadáte datum uvedení do užívání (při postupném pořízení).
•	 Druh	majetku - mezerníkem přepínáte možnosti „hmotný“ a „nehmotný“.
•	 Odpisy - mezerníkem přepínáte možnosti „rovnoměrné“, „zrychlené“ a „neprovádět“.
•	 Odpisová	skupina - pomocí klávesy F3 zobrazíte seznam odpisových skupin.
•	 První	odpis	- jste-li prvním vlastníkem majetku, můžete si zvýšit první odpis. Mezerníkem přepí-

náte možnosti „+20% u zemědělců“, „+15% úprava vod“, „+10% ostatní“. Nejste-li první majitel, 
ponechte nastavenou volbu „nezvyšovat“.

U karty majetku pro mimořádné odpisy jsou některé výše uvedené údaje nepřístupné.

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji se program zeptá, jestli má kartu zapsat do evidence. Po kterékoliv 
odpovědi se vrátíte do aktualizačního menu.

6.4.2 Oprava karty         [Enter]
Stisknete-li v aktualizačním menu klávesu Enter, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a vy budete 
moci provádět opravu kteréhokoliv z údajů. Postup je stejný jako při zadávání nového dokladu. 

• Pokud byly ke kartě dlouhodobého majtetku vypočítány odpisy, jsou některé údaje na kartě bloko-
vány (např. pořízovací cena, režim odepisování apod.).

6.4.3 Smazání karty         [Del]
Stisknete-li v aktualizačním menu klávesu Del, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a dotaz, zda chce-
te danou kartu vymazat. Pokud odpovíte „ano“, provede se nevratné odstranění z evidence. 

• Smazat je možné pouze karty, ke kterým nebyly vypočteny odpisy. Pokud chcete smazat kartu, 
která již odpisy má, je nutné nejprve smazat všechny odpisy (viz bod 6.4.6) a pak teprve smazat 
kartu majetku.

6.4.4 Důležité funkce v aktualizačním menu
Po stisku funkční klávesy můžete přímo z aktualizačního menu evidence majetku spustit následující funkce:

	 F2	 Tisk	grafických	sestav	v	Komunikátoru
Máte-li nainstalován program Komunikátor, můžete ze zobrazené nabídky vybrat sestavy, které se 
budou tisknout v krásné grafické formě (písma z Windows, kulaté rámečky, logo apod.).
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	 F3	 Vyřazení	zvolené	karty
Stisknete-li na kartě klávesu F3, budete mít možnost ji vyřadit z evidence. Program zobrazí 
vstupní datový formulář i s podrobnostmi o kartě a umožní vám zadat datum a formu vyřazení 
majetku. Následně se zeptá, jestli opravdu chcete kartu vyřadit. Po kterékoliv odpovědi se vrátí 
do aktualizačního menu. Vyřazení karty si pořádně rozmyslete, nelze jej vrátit zpět.

	 F4	 Odpisový	plán	zvolené	karty
Po stisku klávesy F4 se zobrazí přehledná sestava, obsahující veškeré detaily z karty a pod tím 
průběh odepisování, případně zhodnocování majetku, včetně aktuální zůstatkové ceny.

	 F5	 Ruční	odpisy
Po stisku klávesy F5 vstoupíte do prostředí ručního zadávání a úpravy odpisů. Tato důležitá část 
evidence dlouhodobých odpisů je podrobně popsána v kapitole 6.4.6.

	 F6	 Převod	odpisů	do	nepeněžního	deníku
Po stisku klávesy F6 můžete převést odpisy za aktuální účetní rok do nepeněžního deníku. O vý-
sledcích převodu bude na displeji zobrazen protokol, který si v případě zájmu můžete vytisknout.
Pokud odpisy zatím vypočteny nebyly, najdete příslušnou funkci v menu (viz dále).

	 F10 	 Menu	tiskových	sestav
Po stisku klávesy F10 se na displeji zobrazí nabídka obsahující všechny tiskové sestavy, které mají 
nějaký vztah k evidenci majetku. Mimo jiné zde najdete:

◊	 Odpisový	plán	zvolené	karty
◊	 Seznam	karet	majetku	(hmotného, nehmotného nebo bez omezení). Rozsah 

sestavy můžete ovlivnit (zvolit středisko, umístění, minimální pořizovací cenu, 
rozmezí data zařazení, ...), výsledný seznam pak obsahuje přehled karet se všemi 
důležitými údaji z evidence.

◊	 Seznam	majetku	(hmotného, nehmotného nebo bez omezení). Rozsah sestavy 
můžete ovlivnit (zvolit středisko, umístění, minimální pořizovací cenu, rozmezí data 
zařazení, ...), výsledný seznam pak obsahuje hlavní údaje o kartách včetně zůstat-
kové ceny k datu, které jste si zvolili.

◊	 Automatický	výpočet	odpisů	všech	karet - vy zvolíte pouze rok, za který se 
budou odpisy počítat - program automaticky u každé karty zkontroluje, zda se má 
odpis počítat a pokud ano, tak jej vypočte, případně dříve vypočtený odpis opraví. 
O výsledku výpočtu zobrazí protokol, který si můžete v případě zájmu vytisknout.

◊	 Převod	odpisů	do	nepeněžního	deníku

6.4.5 Vyhledávání v evidenci majetku
Budete-li potřebovat rychle najít určitou kartu, máte k dispozici následující způsob vyhledávání:

[Ctrl]+[Enter]	 Vyhledání	podle	čísla	karty
Po stisku kláves Ctrl + Enter můžete zadat číslo karty. Program pak najde první pohyb 
v evidenci, který vyhoví podmínce a označí jej jako vybraný. 

6.4.6 Ruční odpisy         [F5]
Pokud v aktualizačním menu dlouhodobého majetku stisknete klávesu F5, dostanete se do prostředí ručních 
odpisů. Zde můžete zadávat ručně vypočtené odpisy, opravovat odpisy automatické a různými způsoby opra-
vovat pořizovací a zůstatkovou cenu. U karet s mimořádnými odpisy hodnotu majetku upravovat nelze.

V jednotlivých sloupcích aktualizačního menu najdete základní údaje o každé z vět:

•  Číslo karty majetku
• Rok, kterého se odpisy nebo úprava ceny majetku týkají
• Datum, ke kterému daná úprava ceny majetku (odpis, zhodnocení) proběhne 
• Popis operace
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• Částka odpisu nebo zhodnocení majetku
• Účtovací klíč, na který se odpis nebo zhodnocení zaúčtují
• Typ odpisu (daňový, účetní)
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu

Zápis	nové	změny	(odpisu	nebo	zhodnocení	majetku)	 	 	 	 	 	 [Ins]

Pokud poprvé vstoupíte do prázdných ručních odpisů, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, 
zobrazí se na displeji prázdný vstupní datový formulář s těmito údaji:

•	 Datum - zde zadejte datum, ke kterému došlo ke změně ceny majetku.
•	 Účtovací	klíč - klávesou F3 můžete ze seznamu vybrat klíč, na který se změna zaúčtuje. Předvo-

len je klíč 49, který doporučujeme ponechat.
•	 Druh	odpisu - mezerníkem přepínáte mezi „daňovým“ a „účetním“. Program automaticky počítá 

daňové odpisy, ručně ale můžete zapisovat odpisy účetní i daňové.
•	 Středisko - používáte-li členění firmy na střediska, můžete zde uvést jeho číslo.
•	 Ruční	odpis	/	Změna	zůstatkové	ceny	- mezerníkem přepínáte typ operace, kterou zapisujete.
•	 Částka - zde můžete zadat výši odpisu nebo změny zůstatkové ceny.
•	 Upravený	odpis	- pokud zadáváte odpisy, můžete zde upravit výši vypočteného odpisu na 

hodnotu, kterou chcete mít v roční závěrce (např. pokud vám vychází ztráta, byla by hloupost 
uplatňovat odpis v plné výši - v tom případě jej upravíte na nulu a uplatníte až příští rok).

•	 Krácení	odpisu - pokud používáte majetek i k osobní spotřebě, máte povinnost krátit jeho odpi-
sy v odpovídajícím poměru. Zde k tomu máte příležitost.

Tak jak zadáváte jednotlivé údaje, tak se automaticky aktualizují informace o pořizovací ceně, odpisech a zů-
statkové ceně majetku. Po stisku klávesy Enter na posledním údaji se program zeptá, jestli má změnu zapsat do 
souboru. Po kterékoliv odpovědi se vrátíte do aktualizačního menu ručních odpisů.

Oprava	změny	(odpisu	nebo	zhodnocení	majetku)	 	 	 	 	 	 [Enter]

Pokud stisknete klávesu Enter na ruční nebo automatické změně (odpisu, zhodnocení), budete mít možnost 
opravovat řadu údajů. Nezapomeňte ale na to, že změna odpisu nebo zhodnocení majetku mají vliv na odpisy 
v následujících letech. Proto všechny takovéto změny dělejte s rozmyslem a pečlivě. 

Máte-li vypočteny odpisy na několik let dopředu, nezapomeňte přepočítat všechny následující odpi-
sy (buď ručně, nebo automaticky, záleží na zvoleném systému). 

Budete-li opravovat automatický odpis, pustí vás program pouze k těmto údajům:

•	 Upravený	odpis	- zde můžete snížit odpis tak, jak potřebujete (např. pokud vám vychází ztráta, 
byla by hloupost uplatňovat odpis v plné výši. Nevyužitá část se uplatní v dalším roce).

•	 Krácení	odpisu - pokud používáte majetek i k osobní spotřebě, máte povinnost krátit jeho odpi-
sy v odpovídajícícm poměru. Zde k tomu máte příležitost.

Budete-li opravovat ruční odpis nebo zhodnocení, můžete opravovat všechny údaje bez omezení.

Po stisku klávesy Enter na posledním přístupném údaji se program zeptá, jestli má změnu zapsat do souboru. 
Po kterékoliv odpovědi se vrátíte do aktualizačního menu ručních odpisů.

Smazání	změny	(odpisu	nebo	zhodnocení	majetku)	 	 	 	 	 	 [Del]

Pokud stisknete klávesu Del na vybrané změně (odpisu, zhodnocení), program zobrazí její vstupní datový 
formulář a zeptá se, jestli ji chcete smazat. Pokud odpovíte „ano“, provede nevratné odstranění ze souboru.

• Chcete-li smazat kartu majetku, ke které existují odpisy, je nutné nejprve smazat všechny změny. 
To můžete provést právě pomocí této funkce.

• Smažete-li jen jeden odpis z postupné řady, nezapomeňte na to, že chybějící odpis by měl ovlivnit 
výši odpisů v následujících letech. Proto je nutné přepočítat	všechny	následující	změny.
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Návrat	do	aktualizačního	menu	dlouhodobého	majetku		 	 	 	 	 [Esc]

Pokud stisknete v aktualizačním menu ručních odpisů klávesu Esc, program se vrátí do aktualizačního menu 
evidence dlouhodobého majetku.

6.5 Hromadné příkazy k úhradě
Evidence hromadných příkazů k úhradě vám dává možnost vyplňovat ručně nebo automaticky formulář hro-
madného příkazu k úhradě, tisknout jej nebo odeslat elektronickou cestou a archivovat v datovém souboru.

Automaticky je možné do příkazu vložit kteroukoliv fakturu, evidovanou v knize přijatých dokladů. Po stisku 
příslušné klávesy (viz bod 6.5.1) se zobrazí nabídka přijatých faktur, které dosud nebyly plně uhrazeny. Po vol-
bě některé z nich se vyplní celý řádek na příkazu - bankovní spojení, konstantní, variabilní a specifický symbol 
a částka. Samozřejmě můžete provádět jakékoliv změny.

Automatické vystavování příkazů k úhradě má jednu velkou výhodu - využívá údajů uložených v adresáři firem, 
proto se nemůže stát, že by došlo k překlepu a chybnému zaslání peněz na nesprávný účet. Vyloučí se tím slo-
žité a často neúspěšné vymáhání peněz zpět. Pokud jej chcete využít, pečlivě vyplňujte údaje u přijatých faktur. 
Dodavatele vždy uložte do adresáře (pokud už není evidován) a kompletně vyplňte jeho bankovní spojení.

V jednotlivých sloupcích aktualizačního menu najdete základní údaje o každém vystaveném příkazu k úhradě:

•  Datum vystavení příkazu
• Datum splatnosti
• Celkovou částku k úhradě (za všechny položky na příkazu)
• Identifikaci měny (např. CZK)
• Způsob předání příkazu ke zpracování

◊ „Nijak“ (příkaz byl zatím pouze nachystán)
◊ „Příkaz“ (formulář byl vytištěn na tiskárně)
◊ „Homebanking“ (příkaz byl odeslán elektronickou formou)
◊ „GSM banking“ (o příkazu byl vytištěn záznam k odeslání GSM bankingem)

• Chyba - vykřičník označuje nalezenou chybu v příkazu (např. neúplný řádek)
• Poznámka - textový popis položek na příkazu
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu

6.5.1 Zápis nového příkazu        [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence příkazů k úhradě nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu 
Ins, zobrazí se na displeji prázdný vstupní datový formulář s několika přednastavenými údaji.

Nejprve je třeba zadat několik obecných údajů v záhlaví příkazu:

•	 Na	vrub	účtu - automaticky je předvolen preferovaný běžný účet, nastavený v bodě 2.7. Pokud 
chcete platit z jiného účtu, můžete jej změnit klávesou F4.
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•	 Celková	částka - zde se automaticky sumarizují všechny platby na příkazu.
•	 Datum	splatnosti	příkazu	- automaticky je sem dosazeno dnešní datum. Pokud nechcete, aby 

bylo na příkazu k úhradě datum splatnosti zobrazeno, položku vynulujte (00.00.0000).

Nyní budete mít postupně k dispozici 10 řádků k popisu jednotlivých plateb:

•	 Ve	prospěch	účtu - zde zadejte cílový účet platby včetně čísla banky (např. 1-2345678/0800).
•	 Částka - zde zadejte částku, kterou chcete na cílový účet poslat.
•	 Variabilní	symbol,	konstantní	symbol,	specifický	symbol	
•	 Popis - zde můžete pro svoji potřebu popsat platbu (o co se jedná).

Na kterémkoliv řádku ve formuláři příkazu, můžete využít následující funkční klávesy:

	 	 Dluhy		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [F3]
Po stisku klávesy F3 se na displeji zobrazí seznam nezaplacených přijatých dokladů. O každém 
z nich bude uvedeno datum splatnosti, variabilní číslo, interní číslo dokladu, název dodavatele 
a výše dluhu (nezaplacené částky). V seznamu se můžete pohybovat pomocí šipek nahoru 
a dolů. Pokud budete chtít některý doklad ze seznamu zaplatit, stiskněte na něm klávesu Enter. 
Přenese se do příkazu na první volný řádek.

	 	 Účty	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [F4]
Máte-li více běžných účtů (viz bod 2.3.1), můžete po stisku klávesy F4 vybrat ze seznamu ten, ze 
kterého se příkaz k úhradě bude platit. 

	 	 Smazat	řádek	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [F5]
Pokud na některém řádku na příkazu stisknete klávesu F5, program jej smaže.

	 	 Načtení	vzoru	přijatého	dokladu	 	 	 	 	 	 	 	 [F6]
V kapitole 5.3 jsme si popsali zapsání často se opakujících operací (nebo plateb) do vzorů přija-
tých dokladů. Pomocí klávesy F6 si můžete zobrazit seznam vzorů a klávesou Enter z něj vybrat 
ten, který chcete zaplatit. Údaje o platbě se automaticky přenesou na první volný řádek.

	 	 Načtení	vzoru	peněžního	deníku	 	 	 	 	 	 	 	 [F7]
V kapitole 5.3 jsme si popsali zapsání často se opakujících operací (nebo plateb) do vzorů 
peněžního deníku. Pomocí klávesy F7 si můžete zobrazit seznam vzorů a klávesou Enter z něj 
vybrat ten, který chcete zaplatit. Údaje o platbě se automaticky přenesou na první volný řádek.

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji (nebo Esc kdekoliv v příkazu) se program zeptá, jestli jej má zapsat 
do souboru. Po kterékoliv odpovědi se vrátíte do aktualizačního menu.

6.5.2 Oprava příkazu        [Enter]
Pokud v aktualizačním menu stisknete klávesu Enter, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a vy budete 
moci provádět opravu kteréhokoliv z údajů. Postup je stejný jako při zadávání nového příkazu. 

6.5.3 Smazání příkazu        [Del]
Pokud v aktualizačním menu stisknete klávesu Del, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a dotaz, zda 
chcete daný příkaz vymazat. Pokud odpovíte „Ano“, provede se nevratné odstranění z evidence. 

6.5.4 Důležité funkce v aktualizačním menu
Po stisku funkční klávesy můžete přímo z aktualizačního menu evidence majetku spustit následující funkce:

	 F2	 Tisk	grafických	sestav	v	Komunikátoru
Máte-li nainstalován program Komunikátor, můžete ze zobrazené nabídky vybrat sestavy, které se 
budou tisknout v krásné grafické formě (písma z Windows, kulaté rámečky, logo apod.).

	 F3	 Export	příkazu	do	homebankingu	(internetbankingu)
Máte-li v bodě 2.7 nastaveno, že k běžnému účtu využíváte homebanking, budete moci po stisku 
klávesy F3 provést export příkazu. Po zadání názvu cílového souboru a jeho umístění provede 
program analýzu příkazu a jeho překódování do formy, které bankovní aplikace rozumí. O vý-
sledku exportu bude zobrazen zápis.
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	 F4	 GSM	banking
Chcete-li zaplatit příkaz k úhradě pomocí mobilního telefonu, stiskněte na něm klávesu F4. 
Na displeji se zobrazí (a vy si můžete vytisknout) postup vyplnění údajů na mobilním telefonu.

	 F5	 Tisk	příkazu
Po stisku klávesy F5 na zvoleném příkazu si tento můžete vytisknout v klasické formě a podat jej 
v bance. Pod sebou na stránce A4 bude originál i kopie příkazu. U kopie budou navíc u jednotli-
vých řádků uvedeny poznámky k platbám (komu se platí).

6.6 Dohody o zápočtech
Častým případem, který se v účetní praxi vyskytuje, je vzájemná úhrada faktur mezi firmami pomocí zápočtu. 
Abychom vám tuto operaci ulehčili, zabudovali jsme do programu „Dohody o zápočtech“.

V jednotlivých sloupcích aktualizačního menu najdete základní údaje o každé dohodě:

•  Číslo zápočtu
• Firma, se kterou zápočet realizujete
• Rozmezí datumů „od“- „do“, v rámci kterého byly zahrnuty doklady s datem plnění
• Výše vzájemně započtené částky 

6.6.1 Zápis nové dohody o zápočtech      [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence dohod nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, zobrazí 
se na displeji prázdný vstupní datový formulář s těmito údaji:

•	 Číslo	zápočtu - program jej přidělí automaticky.
•	 Firma - pomocí klávesy F3 vyberte z adresáře firmu, se kterou si vzájemně uhradíte faktury.
•	 Zahrnout	doklady	s	plněním	- postupně zadejte rozmezí datumů, které určí které doklady do 

dohody o zápočtu vstoupí Stisknete-li klávesu F4, vloží se do data „od“ začátek roku a do data 
„do“ aktuální dnešní datum.

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji se program zeptá, jestli jej má zapsat do souboru. Pokud odpovíte 
„Ano“, analyzuje soubory přijatých a vydaných dokladů a zobrazí na displeji seznam dokladů, které budou 
zahrnuty do zápočtu. V případě zájmu si jej můžete vytisknout.

6.6.2 Oprava dohody         [Enter]
Pokud v aktualizačním menu stisknete klávesu Enter, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a vy budete 
moci provádět opravu kteréhokoliv z údajů. Postup je stejný jako při zadávání nové dohody.

• Pokud byly doklady specifikované v dohodě o zápočtu již zaplaceny (pomocí klávesy F3), je do-
hoda blokována. Jedinou možností je nejprve úhrady zrušit (opět pomocí klávesy F3). 

6.6.3 Smazání dohody        [Del]
Pokud v aktualizačním menu stisknete klávesu Del, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a dotaz, zda 
chcete danou dohodu vymazat. Pokud odpovíte „Ano“, provede se nevratné odstranění z evidence. 

• Pokud byly doklady specifikované v dohodě o zápočtu zaplaceny (pomocí klávesy F3), je dohoda 
blokována. Jedinou možností je nejprve úhrady zrušit (opět pomocí klávesy F3). 

6.6.4 Důležité funkce v aktualizačním menu
Po stisku funkční klávesy můžete přímo z aktualizačního menu evidence majetku spustit následující funkce:

	 F3	 Úhrada	dokladů	z	dohody	o	zápočtu
Stisknete-li na vybrané dohodě klávesu F3, zeptá se program, jestli chcete „Zaplatit doklady ze 
zápočtu“. Pokud odpovíte „Ano“,  příslušné přijaté a vydané doklady budou uhrazeny a zapsány 
do Nepeněžního deníku. 
Opětovným stiskem klávesy F3 můžete zaplacené doklady z Nepeněžního deníku odstranit.
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	 F4	 Tisk	dohody	o	zápočtu
Po stisku klávesy F4 na zvolené dohodě si můžete vytisknout vyplněnou dohodu o zápočtech. 
Kromě údajů o obou stranách smlouvy v ní budou uvedeny i doklady, které do ní vstupují. 

6.7 Výpočet přiznání k dani z příjmu
Na základě údajů zapsaných v peněžním a nepeněžním deníku, přijatých a vydaných dokladech a v eviden-
cích dlouhodobého a drobného majetku dokáže program kompletně sestavit a vytisknout přiznání k dani 
z příjmu. Z kapacitních důvodů není přiznání umístěno přímo v Deníku Profi ale v programu Asisitent, který 
jste od nás dostali zdarma.

V závislosti na zvoleném účetním roce v něm najdete příslušný formulář přiznání k dani z příjmu (zabudovány 
jsou vzory od roku 2001 dále). Protože se formuláře za jednotlivé účetní roky podstatně liší, najdete v příručce 
Začínáme v kapitole 8.7 jen rámcový popis posledního formuláře (ke dni uzávěrky příručky). Podrobný popis 
roční uzávěrky a zpracování přiznání je vždy součástí upgrade pro následující účetní rok. Při práci proto vychá-
zejte z tohoto nejaktuálnějšího popisu.

Na základě dat získaných z Deníku Profi dokáže Asistent sestavit kompletní přiznání k dani z příjmu včetně 
příloh a vytisknout je ve formě obdobné s originálem. Výtisk je pak možné využít jako kopii. 

Program	Přiznání	pro	Windows
Jako nadstavbu k účetním programům JAPO dodáváme aplikaci „Přiznání pro Windows“. Jedná se o moderní 
program, pracující pouze v prostředí MS Windows 98 nebo vyšším, který provádí konverzi a vyplňování formu-
lářů ve formátu komplatibilním s MS Excel.

Program „Přiznání pro Windows“ načte přiznání k dani z příjmu zpracované programem Asistent a příslušnými 
hodnotami vyplní připravený „sešit“ ve formátu MS Excel, který má grafickou podobu aktuálního formuláře 
přiznání se všemi přílohami. Automaticky také dopočítá výkazy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ, které opět 
odpovídají originálu. Jakmile je přiznání i s přílohami hotovo, můžete do něj vstoupit a provádět další úpravy. 

Jakmile budete s výsledkem spokojeni, můžete daňové přiznání včetně všech příloh vytisknout, podepsat, ora-
zit a odevzdat na úřady. Úspora práce a času je obrovská a výrazně převažuje cenu programu, která je vzhle-
dem k jeho možnostem symbolická. Bližší informace vám poskytne ing. Kolínek na telefonu 777 187536.
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7. Fakturace a spol.
V této kapitole se budeme zabývat skupinou evidencí, které najdete jak ve vyšších variantách Deníku Profi, 
tak i ve specializovaném programu Sklad Profi. Jedná se o vzájemně provázané odběratelské faktury, přijaté 
a vydané objednávky, dodací listy, katalog služeb a adresář firem.

7.1 Odběratelské faktury
V prostředí odběratelských faktur můžete provádět následující operace:

• vystavovat a tisknout faktury v Kč i cizí měně (česky, německy, anglicky, francouzsky)
• vystavovat a tisknout stvrzenky a příjmové pokladní doklady
• vystavovat a tisknout výdejky, kupní smlouvy, nabídky, zakázkové listy
• vystavovat a tisknout objednávky a dodací listy (pokud nepoužijete samostatné evidence)
• sledovat poštovní zásilky, tisknout balíkové průvodky, složenky, dobírkové i běžné obálky
• zapisovat všechny typy ostatních výdejů zboží

Pokud vaše verze programu neobsahuje skladovou evidenci, budete k vystavování dokladů používat pouze 
katalog služeb (jedná se o obdobu skladové evidence, ve které se ale nesledují příjmy a výdeje).

Máte-li v programu k dispozici i skladovou evidenci, můžete ve faktuře vybírat zboží z kteréhokoliv z 90 skladů 
(maximální konfigurace) a nezávisle na zaúčtování faktury toto zboží automaticky odepisovat ze skladu. 

Při sestavování faktur budete mít podrobný přehled o stavu skladu (v reálném čase), program pohlídá zůstatky 
a upozorní na nedostatek zboží. Bude-li ve skladu evidováno více prodejních cen (maximálně 10), bude moci 
odběratele zařadit do příslušné cenové kategorie a podle toho program automaticky nabídne příslušné ceny. 

Tím ale schopnosti této evidence nekončí - kromě běžné fakturace a vystavování dobropisů je zde možné pře-
vádět zboží mezi sklady a zapisovat zde opravné výdeje (storno příjmu) a výdeje, které se nefakturují a tudíž 
nepřechází do účetnictví (ztráty, ostatní výdeje).

7.1.1 Výběr řady faktur
Aby při všech těchto možnostech nebyl v evidenci chaos, můžete si založit až 10 řad faktur se samostatným 
číslováním i způsobem použití (např. zvlášť řada pro faktury bezhotovostní, hotovostní, převody mezi sklady). 
Standardně je tato možnost  vypnuta, zapnout si ji můžete v Ovládacím panelu (viz bod 2.3.2).

Pokud budete používat více řad faktur, zobrazí se při vstupu do evidence odběratelských faktur nejprve nabíd-
ka pro výběr řady. Můžete v ní provádět následující činnosti:

• pomocí šipek nahoru a dolů se pohybovat v nabídce
• stiskem klávesy Enter vybrat řadu faktur a přejít do aktualizačního menu
• stiskem klávesy Ins zadat nebo opravit název řady faktur

Jestliže používáte jen jednu řadu faktur, program přejde přímo do aktualizačního menu odběratelských faktur.

7.1.2 Aktualizační menu odběratelských faktur
Při vstupu do evidence (po případném výběru řady) se zobrazí aktualizační menu, v jehož jednotlivých sloup-
cích najdete základní údaje o každé faktuře:

•  Číslo faktury
• Znak (čtvereček), indikující, jestli se jedná o fakturu s přenosem daňové povinnosti
• Název odběratele
• Datum fakturace
• Datum splatnosti
• Typ faktury („S“ ... stornovaná, „P“ ... penalizační, „Z“ ... zálohová)
• CM - pokud je faktura vystavena v cizí měně, uvádí se zde její identifikace
• Cena s DPH
• P - pokud je faktura zaúčtovaná (předaná), najdete zde písmeno „P“. 
• S - pokud je zboží z faktury odepsáno ze skladu, najdete zde písmeno „S“
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu



 4 1

U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A

Kromě toho zde můžete pomocí funkčních kláves zapisovat, opravovat a mazat faktury, zaúčtovávat je do evi-
dence vydaných dokladů, odepisovat zboží ze skladu, tisknout různé druhy dokladů a vytvářet velké množství 
analýz, sestav a přehledů. Než přistoupíme k vytvoření nové faktury, krátce si je popíšeme.

	 	 Vytvoření	nové	faktury	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdných odběratelských faktur, nebo v aktualizačním menu stisk-
nete klávesu Ins, budete moci vystavit novou fakturu (viz bod 7.1.3).

	 	 Oprava	faktury	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Enter]
Pokud na vybrané faktuře stisknete klávesu Enter, budete ji moci opravit. Jestliže ale byla faktura 
zaúčtována nebo zboží odepsáno ze skladu, je pro opravy blokována. V tom případě je nejprve 
nutné fakturu odúčtovat nebo zboží vrátit na sklad (viz bod 7.1.5). 

	 	 Smazání	faktury	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Del]
Pokud na vybrané faktuře stisknete klávesu Del, budete ji moci smazat. Jestliže ale byla faktura 
zaúčtována nebo zboží odepsáno ze skladu, je pro smazání blokována. V tom případě je nejprve 
nutné fakturu odúčtovat nebo zboží vrátit na sklad (viz bod 7.1.5). 

Kromě těchto základních editačních funkcí jsou v aktualizačním menu k dispozici také přímé odkazy na důleži-
té funkce nebo tiskové sestavy:

	 F2	 Tisk	grafických	sestav	v	Komunikátoru
Máte-li nainstalován program Komunikátor, můžete ze zobrazené nabídky vybrat sestavy, které se 
budou tisknout v krásné grafické formě (písma z Windows, kulaté rámečky, logo apod.).

	 F3	 Stav	faktury
Stisknete-li na vybrané faktuře klávesu F3, budete mít možnost ji jednoduše zaúčtovat, uhradit, 
zobrazit si informace o platbách, zboží odepsat ze skladu nebo vše vrátit zpět. Změna stavu faktu-
ry je podrobně popsána v bodě 7.1.5.

	 F4	 Tisk	faktury
Po stisku klávesy F4 se zobrazí nabídka, ze které si můžete vybrat tisk faktury v některém ze čtyř 
jazyků, v jednoduché nebo podrobné formě a bez nebo s uvedenými recyklačními příspěvky 
a autorskými odměnami (AO a SNC).

	 F5	 Ostatní	doklady
Po stisku klávesy F5 se zobrazí nabídka, ze které si můžete vybrat tisk všech ostatních dokladů 
(stvrzenek, objednávek, dodacích listů, poštovních průvodek, obálek, složenek apod.

	 F6	 Přechod	do	jiné	řady	faktur
Po stisku klávesy F6 můžete rychle přejít do jiné řady faktur, bez toho abyste museli odběratelské 
faktury opustit. Možnosti výběru řady jsou shodné jako v bodě 7.1.1.

	 F10 	 Menu	tiskových	sestav
Po stisku klávesy F10 se na displeji zobrazí nabídka obsahující všechny tiskové sestavy, které maji 
nějaký vztah k odběratelským fakturám. Mimo jiné zde najdete:

◊	 Seznamy	faktur	(bez nebo s rozpisem DPH, všech nebo nezaplacených). Rozsah 
sestavy můžete ovlivnit (zvolit středisko, odběratele, rozmezí data vystavení, rozme-
zí čísel faktur, typ výdeje).

◊	 Tisk	upomínek,	vystavení	penalizačních	faktur
◊	 Tisk	adres	na	samolepící	štítky
◊	 Informace	o	fakturaci	(sumarizované dle měsíců nebo firem).
◊	 Informace	o	nezaplacených	fakturách	(setříděné dle způsobu úhrady).
◊	 Informace	o	fakturaci	odběratelům	(setříděné dle výše tržeb).

Kromě tiskových sestav najdete v menu také specializované funkce: 

◊	 Kontrola	faktur	(výpis neodepsaných skladových karet, přehled faktur s rozpisem 
řádků, sumarizace faktur a jejich odepsání, kontrola zdanění zaokrouhlení faktur). 

◊	 Přehled	o	výskytu	karty - za zvolené rozmezí dat vystavení můžete nechat pro-
hledat faktury, jestli se v nich nachází zadaná skladová karta nebo služba.

◊	 Export	faktur - v návaznosti na předvolený typ (viz bod 2.3.2) zde můžete provést  
export vystavených faktur do jiného programu. 
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7.1.3 Zápis nové faktury        [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdných odběratel-
ských faktur, nebo v aktualizačním menu stisknete 
klávesu Ins, budete moci vystavit novou fakturu.

Nejprve se na displeji zobrazí nabídka, ve které jsou 
uvedeny typy nejčastěji vystavovaných dokladů.

Podle vaší volby pak budou předvoleny parametry 
faktury.

Další postup práce je u všech předvolených typů dokladů stejný. Než se ale k němu dostaneme, popíšeme si 
k čemu jsou jednotlivé možnosti vhodné:

•	 Ruční	vystavení	faktury - program vám nabídne čistý vstupní datový formulář a vy budete moci 
vystavit fakturu. K dispozici budete mít katalog služeb a všechny dostupné sklady. 

•	 Automatické	vystavení -	z	přijaté	objednávky,	z	vydané	objednávky. Program vám nabíd-
ne seznam objednávek a jakmile jednu z nich vyberete, přenese se její obsah do faktury. Přidělí 
jí první volné číslo, vyplní všechny obecné údaje (odběratele, dodavatele, ...). Jaké množství (z 
objednávky nebo skladem) a ceny (z objednávky nebo aktuální platné) budou u položek uvede-
ny můžete ovlivnit nastavením v Ovládacím panelu (viz bod 2.3.2). Vystavenou fakturu můžete 
libovolně měnit (kromě čísla faktury). Jakmile změníte stav faktury (odepíšete zboží ze skladu), 
přenesou se údaje o vykrytém zboží do příslušné objednávky a změní se její % vykrytí.

•	 Automatické	vystavení	-	z	dodacího	listu. Vystavení faktury z dodacího listu je naprosto stej-
né jako vystavení z objednávky. Jediným rozdílem je, že se u dodacího listu nesleduje % vykrytí, 
ale pouze datum vystavení faktury. 

•	 Penalizační	faktura,	zálohová	faktura. Těmito volbami můžete vystavit zvláštní typ faktury. 
Rozdíl proti běžné faktuře je v tom, že v kalkulační části nemůžete vybírat ze skladu a katalogu 
služeb - k dispozici je pouze možnost zadat částku penále (zálohy). 

•	 Přijatá	platba	k	zálohové	faktuře. Rozdíl proti běžné faktuře je v tom, že v kalkulační části 
nemůžete vybírat ze skladu a katalogu služeb - k dispozici je pouze možnost zadat částku platby.

•	 Proforma	faktura	- fakturu můžete vystavovat běžným způsobem, přístup máte ke katalogu slu-
žeb i skladům. Při tisku bude faktura označena jako „Proforma“ a pod fakturou bude upozornění, 
že se nejedná o daňový doklad. Na běžný daňový doklad můžete proforma fakturu změnit funkcí 
„Stav“ dostupnou po stisku klávesy F3 (viz bod 7.1.5). 

•	 Přijatá	platba	k	proforma	faktuře - fakturu můžete vystavovat běžným způsobem, přístup 
máte ke katalogu služeb i skladům. V názvu faktury bude uvedeno, že se jedná o přijatou platbu 
k faktuře, jejíž číslo můžete doplnit.

•	 Faktura	PDP	(reverse	charge) - speciální typ faktury s přenosem daňové povinnosti na odběra-
tele. Podrobnosti k vystavení faktury PDP najdete v bodě 7.1.7. Další popis problematiky si můžete 
přečíst v bodech 6.2.7 a 6.2.11.

Ať už jste tedy zvolili kteroukoliv možnost, zobrazí se nakonec i první obrazovka vstupního datového formuláře 
odběratelských faktur. V ní budete postupně zadávat následující údaje:



 4 3

U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A

•	 Číslo	faktury	nebo	dokladu	o	výdeji. Způsob číslování je možno nastavit v Ovládacím panelu 
(viz bod 2.2). Číslo které navrhne program je možné opravit (nedoporučujeme to provádět) jen 
při prvním vstupu do faktury. Jakmile zadáte nějaké zboží nebo služby (v druhé obrazovce formu-
láře), bude číslo zablokováno.

•	 Volba	druhu	dokladu ovlivňuje, zda se bude zaúčtovávat do knihy vydaných dokladů a pe-
něžního deníku, nebo jestli půjde pouze o pohyby ve skladu. Stiskem mezerníku můžete přepínat 
mezi těmito možnostmi:

◊  Prodej - vstupuje do účetnictví
◊  Ztráta (ve skladu) - nevstupuje do účetnictví
◊  Storno (dobropis vydané faktury) - vstupuje do účetnictví. Částka na faktuře bude 

automaticky změněna na zápornou. Změnou stavu faktury (odepsáním zboží ze 
skladu) se vrátí zboží, uvedené na storno faktuře zpět na sklad (odkud bylo storno-
vanou fakturou vydáno).

◊	 Ostatní	výdeje (ze skladu) - nevstupuje do účetnictví
◊	 Převod	-	výdej - nevstupuje do účetnictví. Máte-li v Ovládacím panelu nastaveno, 

že máte více skladů (viz bod 2.3.3), budete moci vybrat také číslo cílového skladu. 
Jakmile změníte stav faktury (odepíšete zboží ze skladu), automaticky se zboží 
mezi sklady převede a zápis o operaci se objeví i v souboru příjmů a výdejů a na 
příslušných příjemkách skladových karet.

•	 Interní	pořadové	číslo - je-li to zvoleno (viz bod 2.3.1), program jej automaticky vyplní. 
•	 Cíl	fakturace - údaj se nastaví automaticky na základě klasifikace odběratele.
•	 Odběratel	- pokud jste identifikační údaje o odběrateli v minulosti zapsali do Adresáře firem, stis-

kem klávesy F3 zobrazíte nabídku odběratelů a vyberete požadovaného odběratele. V případě, že 
odběratel dosud není evidován v databázi, vyplňte na faktuře jeho identifikační údaje a program 
je automaticky zařadí do Adresáře firem. Kód firmy je vaše identifikace, podle které budete firmu 
vyhledávat v adresáři (např. příjmení + jméno + titul). Název, adresa, IČO a DIČ firmy naproti 
tomu musí být přesně podle živnostenského listu.

•	 Klasifikace - mezerníkem přepínáte o jakou firmu se jedná:

◊	 Firma	z	ČR
◊	 Firma	z	EU,	DIČ	neověřeno (bude se jim účtovat DPH)
◊	 Firma	z	EU,	DIČ	ověřeno (faktury jsou bez DPH)
◊	 Firma	ze	země	mimo	EU
◊	 Nepodnikatel	z	EU
◊	 Nepodnikatel	mimo	EU

•	 Typ	odběratele - mezerníkem můžete přepínat mezi cenovými skupinami, do kterých bude zařa-
zen odběratel. Tuto službu využívejte jen v tom případě, že máte v katalogu služeb a na sklado-
vých kartách vyplněných více cen. Program potom nabídne ceny, které patří do dané skupiny. 

•	 Příjemce	- pokud má být adresa odběratele odlišná od adresy příjemce, můžete zde klávesou F3 
vybrat firmu z adresáře. Pokud údaj nevyplníte, program sem automaticky doplní odběratele.

•	 Konstantní	symbol - automaticky je nastavena předvolená hodnota (viz bod 2.2).
•	 Forma	úhrady - mezerníkem nastavte jednu z několika dostupných forem úhrady. Pokud byl 

odběratel načten z adresáře, bude zde hodnota předvolená u odběratele, lze ji ale měnit. 
•	 Objednávka - pokud máte pro tuto položku náplň, vyplňte její obsah.
•	 Dodací	list - pokud máte pro tuto položku náplň, vyplňte její obsah.
•	 Zdanitelné	plnění	/	Přijetí	platby - mezerníkem zvolte, které datum nastalo dříve.
•	 Datum	zdanitelného	plnění	/	přijetí	platby - zde zadejte vlastní datum. 

◊ Klávesou F4 můžete vložit dnešní	datum. 
◊ Klávesou F5 můžete nastavit rok	rozhodný	pro	výši	sazeb	DPH (např. bude-li 

uveden 2007, bude program používat sazby 5% a 19%, bude-li uvedeno 2008, pro-
gram použije 9% a 19%). Automaticky se zde objeví rok shodný s účetním datem.

•	 Datum	vydání	- klávesou F4 sem můžete zkopírovat datum zdanitelného plnění (přijetí platby).
•	 Datum	splatnosti. Pokud byl odběratel načten z adresáře, bude zde hodnota předvolená u odbě-

ratele. Můžete jej libovolně přepsat.
•	 Penále	v	procentech,	Minimální	penále	v	Kč. Pokud byl odběratel načten z adresáře, budou 

zde hodnoty uvedené u odběratele. Opět je možnost dodatečných změn. Pokud oba údaje vynulu-
jete, nebudou se na fakturu tisknout.
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•	 Středisko - máte-li zapnuto střediskové hospodaření (viz bod 2.3.1), zadejte zde příslušné číslo 
střediska nebo jej vyberte stiskem klávesy F3.

•	 Název - tento prostor je určen pro zápis textové informace, která charakterizuje dodávku odbě-
rateli (např. Fakturujeme Vám dodávku zboží ze dne ...). Pro zadání názvu máte k dispozici dva 
řádky po 50 znacích. Automaticky se sem může předepsat text nastavený v bodě 2.2.

Nabídka	pomocných	funkcí	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [F6]
Než na posledním údaji první stránky vstupního datového formuláře stisknete Enter, podívejte se ještě na další 
možnosti nastavení, které vám na první obrazovce faktury nabízí klávesa F6. Když ji stisknete na kterémkoliv 
údaji v první obrazovce faktury,  zobrazí se nabídka „Pomocných funkcí“ s následujícími možnostmi:

•	 Dodavatel	na	dokladu - automaticky bude vyplněna firma, nastavená v Ovládacím panelu (viz 
bod 2.2). Předvolenou firmu je možno měnit.

•	 Volba	cizí	měny	na	dokladu - pokud zadáte cizí měnu, bude možné fakturu definovat v Kč 
a vytisknout s uvedením závěrečného přepočtu na cizí měnu. Tuto funkci je možné kombinovat 
s možností tisku faktury v cizím jazyce (česky, německy, anglicky, francouzsky).

•	 Kurz	Eura	ke	dni	vystavení	dokladu. Automaticky je předvolen kurz z Ovládacího panelu.
•	 Změna	účtu	dodavatele - automaticky je předvolen účet, nastavený v Ovládacím panelu (viz 

bod 2.2). Číslo účtu můžete změnit jen v tom případě, že máte nastaveno, že vaše firma má více 
bankovních účtů (viz bod 2.3.1).

•	 Text	uvnitř	faktury - zde můžete definovat maximálně 10ti řádkovou poznámku, která se bude 
tisknout uvnitř faktury.

•	 Poznámka	pod	fakturou - zde můžete definovat maximálně 10ti řádkovou poznámku, která se 
bude tisknout pod fakturu (využívá se např. k prohlášení o původu zboží při vývozu).

•	 Text	v	rámečku	faktury - zde můžete definovat maximálně 10ti řádkovou poznámku, která se 
bude tisknout uvnitř faktury.

•	 Načtení	dodacích	listů - automatická funkce načte do faktury všechny zatím nefakturované 
dodací listy odběratele. Ty, které zatím nebudete chtít fakturovat, můžete později vymazat.

•	 Setřídění	řádků	dokladu - u nově vystavené faktury (ve které jste zatím nevstoupili do druhé 
obrazovky) je možné předvolit, jak budou setříděny řádky na faktuře (podle čísla skladové karty, 
objednacího čísla, JKPOV, prvních 15 znaků názvu nebo podle pořadí zápisu). 

•	 Zaokrouhlení	faktury	(podléhá	/	nepodléhá	DPH) - stiskem klávesy Enter na řádku přepíná-
te, zda má zaokrouhlení faktury podléhat DPH či nikoliv.

Když v nabídce Pomocných funkcí stisknete klávesu Esc, program se vrátí do první obrazovky faktury. 

Nyní přejděte na poslední údaj první obrazovky vstupního datového formuláře a stisknete klávesu Enter. 

Program zobrazí na displeji druhou obrazovku - výběr zboží a služeb. Protože toto prostředí je společné pro 
faktury, objednávky, dodací listy, příjemky a výdejky, bude popsáno v následující, samostatné kapitole.

7.1.4 Výběr zboží a služeb
Když vystavujete fakturu, objednávku, dodací list, příjemku nebo výdejku, po vyplnění obecných údajů na 
první obrazovce vstupního datového formuláře (číslo dokladu, odběratel, dodavatel, ...) přejde program do 
prostředí „Výběru zboží a služeb“ a umožní vám specifikovat fakturované (objednané) zboží a služby. Protože 
je tento proces stejný ve všech uvedených evidencích, je popsán samostatně v této kapitole.

Pokud na posledním údaji první obrazovky vstupního datového formuláře příslušné evidence stisknete klávesu 
Enter, zobrazí se na displeji aktualizační menu „Výběru zboží a služeb“.

V jednotlivých sloupcích aktualizačního menu najdete tyto údaje:

•  Číslo zboží (služby)
•  Název zboží (služby)
•  Množství
•  Sazba za jednotku
•  Celkem (množství x sazba)

Ve spodní části aktualizačního menu najdete sumární údaje pro celý doklad:

•  Číslo dokladu (faktury, objednávky, ...)
•  Částka za fakturu celkem (v cenách bez DPH)
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Zápis	nového	řádku	(na	faktuře,	objednávce,	.. .)	 	 	 	 	 	 	 [Ins]

Pokud poprvé vstoupíte do „Výběru zboží a služeb“, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, zobrazí 
se na displeji prázdný vstupní datový formulář s těmito údaji:

•	 Číslo	zboží	(služby):	zde odpovíte na otázku “co bylo předmětem dodávky (prodeje), resp. 
vyskladnění” výběrem položek z Evidence zboží nebo z Katalogu služeb. Číslo skladové karty 
(nebo služby) můžete načíst čtečkou čárového kódu, zadat z klávesnice (musí to ale být naprosto 
přesně) nebo vybrat ze seznamu pomocí funkčních kláves:

◊  Klávesou F3 zobrazíte seznam	služeb.
◊  Klávesou F4 zobrazíte seznam	skladových	karet	setříděný	dle	čísel.
◊  Klávesou F5 zobrazíte seznam	skladových	karet	setříděný	dle	názvů.
◊ Klávesou F6 můžete změnit	sklad (pokud jich máte více - viz bod 2.3.3).
◊ Klávesou F8 můžete načíst	sumarizaci	dříve	vystavených	dodacích	listů.

•  Název:	zobrazí se automaticky ten text, který byl zadán do údaje Název v Katalogu služeb, pří-
padně ve Zboží na skladě. Text je možné upravit dle představ obsluhy a rozšířit až na 60 znaků.

•	 Druhý	řádek	názvu: pokud vám k popisu nestačí jeden řádek, můžete si v Ovládacím panelu 
(viz bod 2.3.3) zapnout použití dvou řádků s názvem.

•	 Množství: dosaďte množství, v jakém byla daná položka dodána nebo vyskladněna. 

◊ V údaji množství můžete zadávat	záporné	množství pouze pokud máte vypnuto 
sledování vykrytí objednávek (viz bod 2.3.2). 

◊ Zapnete-li si upozorňování	na	nedostatek	zboží (viz bod 2.3.3), program vás 
upozorní, pokud množství které zadáváte není skladem.

◊ Zapnete-li si upozorňování	na	množství	v	balení (viz bod 2.3.3), program bude 
hlídat, abyste zadávali množství v celých baleních (uvedeno na skladové kartě).

•	 Jednotka: automaticky se sem vloží jednotka evidovaná na kartě, je možné ji opravit.
•	 Jednotková	cena: zobrazí se jednotková cena (u plátců bez DPH) příslušná k cenové skupině, 

definované u odběratele. V případě potřeby ji můžete upravit.

◊ Stiskem F4, budete moci zadat cenu	s	DPH	a program cenu bez DPH vypočte sám.
◊ Pokud si v bodě 2.3.2 nastavíte, že chcete na	dokladu	zadávat	ceny	s	DPH, 

budete jednotkovou cenu zadávat automaticky s DPH.

•	 Sleva: pokud je na kartě zboží nebo služby uvedena sleva, automaticky se načte do tohoto údaje. 
Pokud ne, můžete položkovou slevu poskytnout sami.

• Máte-li v bodě 2.3.2 povolenu změnu znaků a DPH, získáte přístup k položkám „Znak“,	„DPH“	
a	„Klíč“. Tuto možnost využijí např. stavební firmy, které na shodnou činnost poskytují někdy 
sníženou sazbu (u bytové výstavby) a někdy základní sazbu DPH (ostatní stavby). Sazbu DPH 
pak mohou u položek nastavit přímo na faktuře (podle toho komu fakturují) 

Jakmile na posledním údaji ve vstupním datovém formuláři stisknete klávesu Enter, program se zeptá, jestli má 
nový řádek zapsat. Po kterékoliv odpovědi se vrátí do aktualizačního menu „Výběru zboží a služeb“.

Než ale ze vstupního datového formuláře „Výběru zboží a služeb“ odejdeme, zastavíme se u zajímavé funkce:

Statistika	výdejů
Všimněte si, že nad vstupním datovým formulářem je po celou dobu zobrazena tabulka s informacemi o vybra-
né skladové kartě (pokud nevybíráte skladovou kartu ale službu, zůstává prázdná).
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V levé části tabulky je uvedeno jméno odběratele z dokladu, v pravé části pak informace o ceně. Tyto se ihned 
po výběru skladové karty načtou ze skladové evidence. Máte tak přehled, za jaké ceny jste tomuto odběrateli 
v minulosti prodávali.

•	 Pokud	stisknete	klávesu	F7, zobrazí se na displeji seznam, obsahující další podrobnosti 
vztažené k vybrané skladové kartě. Můžete tak například zjistit, že jste tuto položku prodávali 
zvolenému odběrateli třikrát. V seznamu pod sebou uvidíte čísla všech tří dokladů, data vysta-
vení, množství i tehdejší ceny. Chcete-li, aby současný výdej byl stejný (se stejnou cenou nebo 
množstvím), jako některý ze zobrazených, stačí na něj v seznamu najet a potvrdit klávesou Enter. 
Údaje se přenesou do vstupního datového formuláře.

Statistika výdejů vám velmi pomůže, pokud chcete aby položková cena byla v určité relaci k cenám minulým 
(abyste nebyli moc drazí, ale zase se zbytečně nešidili). Pomocí klávesy F7 zase můžete snadno opakovat 
dodávky zboží podle minulosti.

Protože se prostředí „Výběru zboží a služeb“ používá také v evidencích, které řeší příjmy zboží (Vydané ob-
jednávky a Příjemky), jmenuje se v nich tato funkce „Statistika příjmů“. Její schopnosti zůstávají stejné, jen se 
místo výdejů zboží týkají jeho příjmů.

Oprava	řádku	(na	faktuře,	objednávce,	.. .)	 	 	 	 	 	 	 	 [Enter]

Pokud v aktualizačním menu „Výběru zboží a služeb“ stisknete na zvoleném řádku klávesu Enter, budete jej 
moci opravit. Postup práce je stejný, jako při zápisu nového řádku (viz výše).

Smazání	řádku	(na	faktuře,	objednávce,	.. .)	 	 	 	 	 	 	 [Del]

Pokud v aktualizačním menu „Výběru zboží a služeb“ stisknete na zvoleném řádku klávesu Del, program 
zobrazí vstupní datový formulář a zeptá se, jestli jej chcete smazat. Pokud odpovíte ano, provede se nevratné 
odstranění řádku z dokladu.

Odpočet	zálohy	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [F4]

Budete-li potřebovat vložit do faktury (dodacího listu, ...) odpočet zálohy, stiskněte v aktualizačním menu kláve-
su F4. Program vám umožní zadat částku odpočtu a vy budete mít jistotu, že se vše správně zaúčtuje.

Načtení	dodacího	listu	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [F5]

Do jedné faktury (objednávky, ...) můžete načíst libovolné množství dodacích listů. Přirozeně se nebudou na-
čítat položkově, ale pouze sumárně. Stiskněte v aktualizačním menu klávesu F5. Zobrazí se seznam dodacích 
listů odběratele (z dokladu). Ten, který chcete načíst potvrdíte stiskem klávesy Enter.

Přirážky	a	slevy	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [F6]

Stiskněte klávesu F6 a zobrazí se tabulka, ve které můžete zadat, zda se jedná o přirážku či slevu a kolik 
procent má činit. Po potvrzení program automaticky procentuelně upraví základy všech sazeb DPH a vloží 
příslušné položky do dokladu.

Odchod	z	výběru	zboží	a	služeb	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Esc]

Pokud v aktualizačním menu „Výběru zboží a služeb“ stisknete na zvoleném řádku klávesu Esc, program se 
vrátí do první obrazovky vstupního datového formuláře dokladu (faktury, objednávky, ...).

Máte-li doklad (fakturu, objednávku, ...) hotov, stiskněte Esc ještě jednou. Program se zeptá, jestli jej má zapsat. 
Po kterékoliv odpovědi se vrátí do aktualizačního menu nadřízené evidence (faktur, objednávek, ...).

7.1.5 Stav faktury         [F3]
Pokud na kterékoliv faktuře v aktualizačním menu stisknete klávesu F3, zobrazí se na displeji nabídka, obsahu-
jící řadu možností. To, která z nich bude přístupná a která zablokovaná se mění podle stavu faktury.

	 	 Zaúčtování	faktury
Chcete-li, aby nově vystavená faktura vstoupila do daňové evidence, musíte ji nejprve zaúčtovat. 
Proto stiskněte na této položce klávesu Enter. Faktura se zaúčtuje do knihy vydaných dokladů. 

Pokud se jedná o fakturu s přenosem daňové povinnosti, současně se zaúčtováním se také vytvo-
ří záznam o PDP, který je možné zobrazit nebo upravit v evidenci vydaných dokladů.
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	 	 Úhrada	faktury
Zaúčtovanou fakturu můžete stiskem klávesy Enter na této položce uhradit. Nezáleží na tom, jestli 
se jedná o částečnou úhradu, přeplatek nebo kompletní platbu. Vždy se zobrazí vstupní datový 
formulář, jehož položky a postup vyplnění jsou popsány v bodě 6.2.1, v odstavci „Zápis uhrazené-
ho dokladu“.

	 	 Přehled	úhrad	faktury
Tato funkce zobrazí a případně vytiskne podrobnou sestavu s informacemi o dokladu a přehle-
dem všech plateb (peněžních i nepeněžních, v korunách i cizí měně). 

	 	 Odstranění	z	daňové	evidence
Pomocí této volby můžete odstranit informace o vybrané faktuře z vydaných dokladů a všechny 
úhrady z peněžního (případně nepeněžního) deníku. Protože je tato funkce nevratná, rozmysle-
te si, zda ji chcete použít. Jedinou možností jak vrátit vše do původního stavu je znovu fakturu 
zaúčtovat a zapsat všechny úhrady.

Pokud se jedná o fakturu s přenosem daňové povinnosti, současně s odstraněním z daňové evi-
dence byly zrušeny i všechny záznamy o PDP (automaticky i ručně vytvořené).

Po provedení této funkce bude faktura odblokována (pokud jste u faktury odepsali zboží ze skla-
du, budete muset provést také vrácení zboží na sklad). Pak bude možné provést opravu faktury 
nebo její případné vymazání.

	 	 Odepsání	zboží	ze	skladu
Odepsání zboží ze skladu je samostatná operace, která nemá žádnou spojitost se zaúčtováním. 
Tato položka je aktivní pouze u programů, které obsahují skladovou evidenci (Deník Profi D 
a Sklad Profi). Jinak je blokována.

◊ Odepsáním zboží ze skladu při současném nezaúčtování faktury je možné řešit 
problematiku blokování	zboží	pro	zákazníka - „máme mu to zboží zablokovat, 
přijde si pro něj“. Pokud zboží opravdu převezme, faktura se vytiskne a zaúčtuje. 
Pokud ne, zboží se vrátí na sklad a faktura se smaže. Na výsledky účetnictví a plat-
bu DPH to nemá žádný vliv.

Program provádí při odepsání zboží ze skladu řadu kontrol. Pokud při nich přijde na chybu, 
oznámí ji, zboží ze skladu neodepíše a je na obsluze, aby zjednala nápravu.

	 	 Vrácení	zboží	na	sklad
Pokud budete potřebovat z jakéhokoliv důvodu anulovat odepsání zboží ze skladu (zboží bylo 
jen blokováno, nebo potřebujete fakturu opravit či smazat), použijte tuto funkci. Po jejím provede-
ní nejsou o předchozím odepsání zboží ze skladu žádné záznamy, proto můžete faktury „odepiso-
vat“ a „vracet na sklad“ jak budete potřebovat.

	 	 Neuvádět	mezi	nezaplacenými	(ano/ne)
Může se stát, že budete potřebovat, aby vybraná faktura nevstupovala mezi nezaplacené. Buď 
už víte, že byla zaplacena (a ještě nemáte výpis, abyste platbu zaúčtovali), nebo byla stornována 
(a nikdy zaplacena nebude). Stiskem klávesy Enter na této položce můžete fakturu vyřadit nebo 
opět zařadit do seznamu nezaplacených faktur.

Je	to	proforma	(ano/ne)
Pomocí tohoto přepínače můžete snadno změnit vystavenou fakturu na proformu a naopak. 
Na obsah faktury nemá tato funkce žádný vliv, pouze zapíná (a případně vypíná) název proforma 
faktura a vysvětlující poznámku na dokladu. 

Pokud jste se změnou stavu faktury hotovi, stiskněte klávesu Esc. Nabídka zmizí a program se vrátí zpět do 
aktualizačního menu odběratelských faktur.
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7.1.6 Odbavování a sledování poštovních zásilek    
Pokud nepředáváte všechny odběratelské faktury osobně, zcela jistě využíváte i spedičních služeb nebo České 
pošty. Proto se určitě nevyhnete nutnosti vypisovat obálky, podací lístky, složenky a celkově odeslanou poštu 
sledovat. I té nejspolehlivější službě se občas stane, že zásilku nedoručí a ztratí, proto je potřeba mít přehled 
o podacích číslech termínech odeslání. Všechny tyto důvody nás vedly k zabudování funkcí pro odbavování 
a sledování poštovních zásilek přímo do evidence odběratelských faktur.

Vyplnění	údajů	o	odeslání	zásilky	 	 	 	 	 	 	 	 	 [P]
V aktualizačním menu odběratel-
ských faktur vyberte fakturu, ke které 
chcete nastavit detaily k odeslání 
zásilky a stiskněte na ní klávesu „P“. 

Na displeji se zobrazí okno, ve kterém 
si můžete zobrazit nebo zadat údaje 
o odeslání zásilky. 

Některé jsou jen zobrazeny, většinu 
jich ale můžete měnit:

•	 Odběratel	: program zde zobrazuje firmu, uvedenou ve faktuře pod položkou „Příjemce“. Pokud 
jste jej při vytváření faktury nezadali, program předpokládal, že je shodný s odběratelem. V tomto 
okně tedy můžete libovolně měnit firmu, které bude zásilka doručena. Nejjednodušší to je pomocí 
klávesy F3, která zobrazí seznam firem z adresáře.

• Jakmile potvrdíte firmu klávesou Enter, budete mít možnost vybrat	adresu. Standardně je před-
volena základní adresa dle živnostenského listu. Protože ale tato adresa často neodpovídá sku-
tečnému sídlu firmy (nebo pobočky, kam zásilku posíláte), můžete vybrat kteroukoliv z dalších 
maximálně 6 poštovních adres	(pokud jsou u firmy v adresáři uvedeny). Poštovní adresy vybíráte 
ze seznamu a potvrzujete klávesou Enter.

•	 Forma	zaslání: mezerníkem můžete vybírat mezi možnostmi „Nijak“, „Doporučeně“, „Dobírka“, 
„Obchodní balík“, „Profi balík“, „Dobírka PPL“ a „Dobírka DPD“.

•	 Datum: zde můžete zadat datum skutečného odeslání zásilky s touto fakturou. Pomocí klávesy 
F4 sem můžete vložit dnešní datum.

•	 Podací	číslo: posledním údajem v okně je podací číslo zásilky. Opište jej z podacího lístku nebo 
průvodky balíku.

Tisk	průvodek	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [F2]
Když máte vyplněny všechny údaje, můžete přistoupit k tisku průvodek. Pokud na údaji „forma zaslání“, „da-
tum“ nebo „podací číslo“ stisknete klávesu F2, zobrazí se nabídka „Tisk průvodek“ s těmito možnostmi:

• Balíková průvodka
• Průvodka obchodního balíku
• Složenky pro dobírku ... typ A a typ C
• Obálky pro dopis ... podlouhlé, C6 (formát A6) a C5 (formát A5)
• Obálky pro dobírku ... podlouhlé, C6 (formát A6) a C5 (formát A5)

Všechny tisky jsou samozřejmě vztaženy k faktuře, jejíž „údaje o odeslání zásilky“ jste vyplňovali a provedou se 
do originálních formulářů a obálek. Zpět do aktualizačního se dostanete po několika stiscích klávesy Esc.

Soupiska	označené	pošty	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [F5]
Jestliže podáváte poštovní zásilky ve větším množství, je výhodnější než vyplňovat jednotlivé podací lístky vy-
tvořit soupisku pošty. Program tuto sestavu dokáže automaticky vytvořit. Stačí, když v aktualizačním menu od-
běratelských faktur mezerníkem označíte všechny faktury, jejichž zásilky budete podávat (v posledním sloupci 
aktualizačního menu se u faktury zobrazí černý čtvereček). Potom stiskněte klávesu F5 a z nabídky tiskových 
sestav vyberte „Soupisku označené pošty“. Tisková sestava má formu předepsanou Českou poštou.

Další	možnosti	tisku	obálek,	průvodek	a	složenek	 	 	 	 	 	 [F5]
Poštovní průvodky je samozřejmě možné tisknout i bez vyplňování údajů o odeslání zásilky. V aktualizačním 
menu odběratelských faktur vyberte doklad, jehož průvodky chcete tisknout a stiskněte klávesu F5. V nabídce 
ostatních tiskových sestav najdete stejný sortiment obálek a průvodek, jako v nabídce „tisku průvodek“.
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7.1.7 Vystavení faktury PDP (reverse charge)
Jak už bylo uvedeno v bodě 6.2.7, jednou z nových povinností zavedených současně s režimem přenosu 
dańové povinnosti je i vedení zvláštní evidence a podávání pravidelných elektronických přehledů (ve lhůtě pro 
podání přiznání k DPH). Z toho vyplývá, že by faktury v režimu PDP měly být evidovány v samostatné řadě, 
odděleně od ostatních faktur (ať už tuzemských, nebo zahraničních).

Pokud jste tedy dosud více řad faktur nevyužívali, nastavte si tuto možnost v Ovládacím panelu (viz bod 2.3.2). 

Vystavení faktur v režimu přenosu daňové povinnosti je odlišné od běžného postupu, na který jste zvyklí. 
Především - musíte si být už před začátkem vystavování jisti, že chcete doklad s PDP vystavit. Měli byste mít 
ověřeno, že odběratel je v tuto chvíli plátcem DPH. Můžete k tomu využít např. stránku:

• http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=1

Problém s takovouto kontrolou je ale ten, že má pouze informativní charakter a v případě, že informace se 
úkáže nepravdivou, bude vina za vystavení nesprávného typu dokladu na Vás.

Pokud tedy chcete fakturu s PDP vystavit, stiskněte v evidenci Odběratelských faktur klávesu Ins. Zob-
razí se nabídka s několika možnostmi. vyberte tu poslední - “Faktura PDP” a stiskněte na ní Enter. Zob-
razí se první strana vstupního formuláře a Vy můžete začít vyplňovat způsobem, na který jste zvyklí. 

Jakmile dojdete na odběratele, zobrazte si klávesou F3 seznam firem. Vypadá podobně jako dřív, jen 
u některých firem je na konci řádku zobrazen černý čtvereček, u jiných nikoliv. 

Je to pro Vás důležitý symbol, protože čtverečkem jsou označeny ty firmy, které mají povolený režim 
PDP a jen těm můžete fakturu vystavit. Jen na firmě označené čtverečkem půjde stisknout klávesa 
Enter a její údaje se přenesou do faktury.

Pokračujte ve vyplňování až se dostanete na druhou obrazovku faktury - do výběru zboží a služeb. Zde 
je kontrola zadávání položek stejná. Ať už budete vybírat z katalogu služeb nebo ze skladu, vždy bude 
možné zvolit jen kartu, u níž je povolen režim PDP. Výběr zboží ze seznamu vypadá takto:

Výběr služeb ze seznamu pak vypadá takto:

Jakmile vložíte službu nebo zboží do faktury, automaticky se u ní změní původně nastavený znak DPH 
na PDP. Při zaúčtování do knihy Vydaných dokladů budou jednotlivé položky uváděny jako “osvoboze-
né” od DPH, při tisku daňových dokladů ale u nich bude uvedena původní nastavená sazba daně. 

V sumarizaci vytištěného daňového dokladu pak budou zobrazeny pouze základy DPH, vlastní hodnota DPH 
vypočtena nebude. Na viditelném místě dokladu bude také vytištěno upozornění, že 

“odběratel je povinen doplnit a přiznat výši daně dle paragrafu 92 a) zákona o DPH”
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7.1.8 Několik příkladů závěrem ...
Protože evidence odběratelských faktur nabízí velké množství funkcí a možností použití, připojíme na závěr 
této kapitoly řadu příkladů pro konkrétní použití. 

	 	 Zkopírování	existující	faktury
V aktualizačním menu odběratelských faktur vyberte fakturu, kterou chcete zkopírovat a stiskně-
te na ní klávesu „M“. Program se ujistí, jestli ji opravdu chcete zkopírovat a pokud odpovíte ano, 
vystaví novou fakturu (se všemi položkami ze zvolené fakury). Nově bude nastaveno jen číslo 
faktury, interní číslo a data zdanitelného plnění, vystavení faktury a splatnosti. V zobrazeném 
vstupním datovém formuláři budete moci zkopírovanou fakturu libovolně upravovat.

	 	 Vystavení	dobropisu	k	existující	faktuře
V aktualizačním menu odběratelských faktur vyberte fakturu, ke které chcete vystavit dobropis 
a stiskněte na ní klávesu „M“. Program se ujistí, jestli ji opravdu chcete zkopírovat a pokud od-
povíte ano, vystaví novou fakturu (se všemi položkami ze zvolené fakury). Nově bude nastaveno 
jen číslo faktury, interní číslo a data zdanitelného plnění, vystavení faktury a splatnosti. V zob-
razeném vstupním datovém formuláři přejděte na položku „Druh“ a přepněte ji mezerníkem na 
„Storno“. Celková hodnota faktury bude automaticky záporná. Do položky „Název“ napište, které 
faktury se tento dopropis týká. Nyní můžete přejít na druhou obrazovku faktury (do „Výběru 
zboží a služeb“) a případně odstranit položky, které nechcete dobropisovat. 

Pokud pomocí funkce „Stav“ (viz bod 7.1.5) odepíšete zboží z dobropisu ze skladu, vrátí se vlast-
ně na sklad (anulujete tím odepsání dobropisovaných položek z originální faktury). Rovněž zaú-
čtováním a případnou úhradou dobropisu se přenesou příslušné informace do daňové evidence.

Pokud jste dobropisovali celou fakturu (a tato nebyla a ani nebude zaplacena), nastavte pomocí 
funkce „Stav“ (viz bod 7.1.5) aby nebyla uváděna mezi nezaplacenými.

	 	 Vystavení	faktury	s	přepočtem	na	cizí	měnu
Chcete-li, aby byla faktura vystavena v Kč a celková částka byla navíc přepočítána na cizí měnu, 
postupujte následovně. Vystavte novou „ruční“ fakturu a na kterémkoliv údaji v první obrazovce 
prázdného vstupního datového formuláře stiskněte klávesu F6. Vyberte položku „Volba cizí měny 
na dokladu“ a potvrďte Enter. Do zobrazené tabulky napište zkratku cizí měny a její kurz. Potom 
běžným způsobem pokračujte ve vystavování faktury. Je velmi důležité, abyste kurz cizí měny 
zadali před prvním vstupem do druhé obrazovky faktury. Později už to není možné. 

	 	 Vystavení	faktury	s	položkami	v	cizí	měně
Chcete-li fakturovat zboží a služby s cenami v cizí měně, musíte si některou z 10 cenových kate-
gorií nastavit jako cenu v cizí měně. Postup je popsán v bodě 2.6. Dále musíte mít u všech sklado-
vých karet a služeb v této „cenové kategorii“ zapsány skutečné ceny v cizí měně (abyste např. 5. 
cenovou kategorii jen nepojmenovali jako „ceny v EUR“ a nezapomněli tam původní ceny v Kč)

Další postup je jednoduchý - stačí vystavit novou „ruční“ fakturu, vybrat odběratele a u položky 
„Typ“ přepnout mezerníkem na příslušnou „cenovou kategorii“ v cizí měně. V druhé obrazovce 
faktury (ve „Výběru zboží a služeb“) pak bude program nabízet jen ceny v cizí měně.

To jestli bude faktura vystavena s DPH nebo bez DPH záleží na tom, jestli je odběratel ověřený 
plátce DPH z EU. Jsou-li na faktuře položky v cizí měně, bude i DPH vypočtena v cizí měně.

Fakturu s položkami v cizí měně není možné automaticky zaúčtovat ani odepsat ze skladu. 

	 	 Vystavení	faktury	bez	DPH	pro	vývoz	do	EU
Vystavovat faktury bez DPH je možné pouze odběratelům z EU, u kterých máte ověřeno DIČ. 
Začněte vystavovat novou „ruční“ fakturu, vyplňte údaje o odběrateli a pokud to nebude před-
voleno automaticky, najeďte na údaj „Klasif.“. Tady přepínejte mezerníkem, až bude nastaveno 
„Firma z EU, DIČ ověřeno“. Potom pokračujte ve vystavování faktury běžným způsobem. 

Vystavení faktury bez DPH je možné kombinovat s dříve popsanými možnostmi „vystavení faktu-
ry s přepočtem na cizí měnu“ a „Vystavení faktury s položkami v cizí měně“.

	 	 Vystavení	proforma	faktury
V aktualizačním menu odběratelských faktur stiskněte klávesu Ins, ze zobrazené nabídky „Způso-
bů vystavení faktur“ vyberte „Proforma faktura“. Potom běžným způsobem vystavte fakturu.
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	 	 Změna	proforma	faktury	na	daňový	doklad	a	naopak	...
Chcete-li z vystavené proforma faktury udělat daňový doklad nebo z daňového dokladu profor-
ma fakturu, je to velmi jednoduché. Stačí v aktualizačním menu odběratelských faktur na daný 
doklad najet a stisknout klávesou F3 („Stav“, viz bod 7.1.5). Se zobrazené nabídky pak vyberte 
funkci „Je to proforma faktura“ a stiskněte na ní klávesu Enter.

Tímto postupem se pouze změní pojmenování, doklad zůstává v evidenci pouze jednou. Pokud 
chcete mít v souboru proforma fakturu i daňový doklad, použijte postup popsaný v bodě „zkopí-
rování existující faktury“ a pak u nového dokladu změňte stav.

	 	 Vystavení	faktury	s	položkami	z	objednávky	nebo	dodacího	listu
V aktualizačním menu odběratelských faktur stiskněte klávesu Ins, ze zobrazené nabídky „Způso-
bů vystavení faktur“ vyberte „Automatické“. Jestli to bude z přijaté objednávky, vydané objednáv-
ky či dodacího listu záleží jen na vás. Na displeji se pak zobrazí seznam objednávek (dodacích 
listů) a vy si vyberete, ze které chcete fakturu vystavit. Po potvrzení klávesou Enter se vystaví 
nová faktura s položkami z vybrané objednávky (dodacího listu).

Jaké množství (z objednávky nebo skladem) a ceny (z objednávky nebo aktuální platné) budou 
u položek uvedeny můžete ovlivnit nastavením v Ovládacím panelu (viz bod 2.3.2).

	 	 Vyfakturování	dodacích	listů	vydaných	za	určité	období
Vytvořte novou ruční fakturu, vyberte odběratele a na libovolném údaji první obrazovky vstup-
ního datového formuláře stiskněte klávesu F6. Ze zobrazené nabídky vyberte funkci „Načtení 
dodacích listů“. Na displeji se zobrazí dotaz, jestli má program do faktury načíst všechny zatím 
nefakturované dodací listy zvoleného odběratele. Pokud odpovíte ano, dodací listy se sumárně 
načtou (v honotách základů DPH dle sazeb). Ve „Výběru zboží a služeb“ pak můžete zvolit, které 
dodací listy fakturovat budete a které ne (ty z faktury jednoduše vymažete).

Až fakturu zapíšete a pomocí funkce „Stav“ (viz bod 7.1.5) zaúčtujete, k zvoleným dodacím listům 
se poznamená, že byly vyfakturovány, Příště už nebudou nabízeny.

	 	 Vložení	hodnoty	dodacího	listu	do	faktury
Jakýmkoliv způsobem vystavte fakturu a přejděte do její druhé obrazovky, „Výběru zboží a slu-
žeb“. Zde musí být zapsán alespoň jeden řádek. Pokud není, tak jej zapište (můžete jej v případě 
potřeby později smazat). Potom v aktualizačním menu „Výběru zboží a služeb“ stiskněte klávesu 
F5. Zobrazí se seznam nefakturovaných dodacích listů, ze kterého můžete vybírat. Po stisku klá-
vesy Enter se zvolený dodací list sumárně načte (v hodnotách základů DPH dle sazeb). 

	 	 Vystavení	faktury	s	odpočtem	přijaté	zálohy
Jakýmkoliv způsobem vystavte fakturu a přejděte do její druhé obrazovky, „Výběru zboží a slu-
žeb“. Zde rozepište fakturované zboží a služby, ke kterým byla přijata záloha. Až budete hotovi, 
stiskněte v aktualizačním menu „Výběru zboží a služeb“ klávesu F4 (Odpočet zálohy). Do faktury 
se automaticky vloží nový řádek, ve kterém můžete odpočet zálohy popsat (např. kdy k tomu 
došlo) a uvést příslušnou částku - samozřejmě s mínusem. Až tento řádek zapíšete a fakturu 
vytisknete, najdete jej zobrazený ve spodní části nad celkovou částkou. 

Odpočet zálohy může být samozřejmě také v plné výši faktury (byla 100% platba předem). Potom 
bude výsledná částka na faktuře nulová. Automatické zaúčtování (viz bod 7.1.5) se samozřejmě 
provede správně (převedou se jak poskytnuté zboží a služby v plné výši, tak odpočet zálohy). 

	 	 Vystavení	zálohové	faktury
V aktualizačním menu odběratelských faktur stiskněte klávesu Ins, ze zobrazené nabídky „Způso-
bů vystavení faktur“ vyberte „Zálohová faktura“. Potom pokračujte ve vyplňování údajů. V druhé 
obrazovce vstupního datového formuláře (ve „Výběru zboží a služeb“) nebudete mít přístup ke 
skladu ani katalogu služeb, budete moci pouze vložit libovolný počet řádků s hodnotou zálohy.

	 	 Blokování	zboží	pro	zákazníka
Libovolným způsobem vystavte fakturu a zapište ji do souboru. Potom stiskněte klávesu F3 
(„Stav“, viz bod 7.1.5) a odepište zboží ze skladu. Fakturu ale nezaúčtovávejte! Pokud si 
zákazník zboží opravdu vyzvedne, můžete změnou stavu vrátit zboží na sklad, opravit datum zda-
nitelného plnění (případně rozsah dodávky) podle skutečnosti a zboží opět odepsat ze skladu. 
Fakturu pak můžete rovněž zaúčtovat do daňové evidence.
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7.2 Přijaté a vydané objednávky
Evidence objednávek je spolu s odběratelskými fakturami a skladem významným prvkem automatizace a říze-
ní nákupů a prodejů zboží. O objednaném zboží je možno vytvářet řadu přehledů, které umožní včas nakoupit 
potřebné množství zboží, aby bylo možno vykrýt všechny zájemce. Samozřejmě je možné vytisknout i vlastní 
formulář objednávky.

Protože jsou evidence přijatých a vydaných objednávek velmi podobné, budou popisovány společně v této 
kapitole. Drobné odlišnosti budou zvýrazněny.

7.2.1 Aktualizační menu
Při vstupu do evidence se zobrazí aktualizační menu, v jehož jednotlivých sloupcích najdete základní údaje 
o každé objednávce:

•  Číslo objednávky
• Název odběratele (dodavatele)
• Datum vystavení objednávky
• Datum dodání objednaného zboží a služeb
• Vykrytí objednávky v procentech
• Stav objednávky (vždy je uvedena pomlčka)
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu

Kromě toho zde můžete pomocí funkčních kláves zapisovat, opravovat a mazat objednávky, tisknout různé 
druhy dokladů a vytvářet analýzy. Než přistoupíme k vytvoření nové objednávky, krátce si je popíšeme.

	 	 Vytvoření	nové	objednávky	 	 	 	 	 	 	 	 [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence objednávek, nebo v aktualizačním menu stisknete 
klávesu Ins, budete moci vystavit novou objednávku (viz bod 7.2.2).

	 	 Oprava	objednávky	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Enter]
Pokud na vybrané objednávce stisknete klávesu Enter, budete ji moci opravit. 

	 	 Smazání	objednávky	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Del]
Pokud na vybrané objednávce stisknete klávesu Enter, budete ji moci smazat. 

Kromě těchto základních editačních funkcí jsou v aktualizačním menu k dispozici také přímé odkazy na důleži-
té funkce nebo tiskové sestavy:

	 F2	 Tisk	grafických	sestav	v	Komunikátoru
Máte-li nainstalován program Komunikátor, můžete ze zobrazené nabídky vybrat sestavy, které se 
budou tisknout v krásné grafické formě (písma z Windows, kulaté rámečky, logo apod.).

	 F3	 Informace	o	objednaném	zboží		 	 	 (není	u	vydaných	objednávek)
Sestava umožňuje sestavit přehled zboží, které je objednáno a má být k určitému datu dodáno. 
Sestavu je možné omezit datumově, pro určité zboží, pro určitého odběratele, ...

	 F4	 Tisk	formuláře	objednávky

	 F5	 Přehled	objednaného	zboží	 	 	 	 (není	u	vydaných	objednávek)
Tato sestava je podobná jako Informace o objednaném zboží, liší se jen mírou podrobností.

	 F6	 Vykrytí	objednávky
Pokud v aktualizačním menu na vybrané objednávce stisknete klávesu F6, budete ji moci zobra-
zit a následně vytisknout včetně počtu vykrytého zboží.

	 F8	 Seznam	objednávek
Po stisku klávesy F8 můžete za zvolené období, čísla objednávek nebo pro jednu nebo všechny 
firmy vytisknout seznam objednávek s celkovou sumarizací.
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7.2.2 Zápis nové objednávky       [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdných objednávek, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, budete 
moci vystavit novou objednávku. Nejprve se na displeji zobrazí nabídka, ze které si budete moci vybrat způsob 
vystavení objednávky:

•	 Ruční	vystavení - program vám nabídne čistý vstupní datový formulář. 

•	 Automatické	vystavení	-	z	přijaté	objednávky,	z	vydané	objednávky,	z	dodacího	listu. 
Program nabídne seznam zvolených dokladů a jakmile jeden z nich vyberete, přenese se jeho ob-
sah do objednávky. Přidělí jí první volné číslo, vyplní všechny obecné údaje a do kalkulační části 
přenese všechno zboží a služby. Takto vystavenou objednávku můžete libovolně měnit.

Ať už jste tedy zvolili kteroukoliv možnost, zobrazí se nakonec i první obrazovka vstupního datového formuláře 
objednávek. V ní budete postupně zadávat následující údaje:

•	 Číslo	objednávky - můžete zadat vaše číslování, pokud necháte údaj prázdný, program doplní 
automaticky první volné číslo.

•	 Dodavatel	(odběratel) - pokud jste identifikační údaje v minulosti zapsali do Adresáře firem, 
stiskem klávesy F3 zobrazíte jejich seznam a klávesou Enter provedete výběr. Pokud se jedná 
o novou firmu, budete postupně zadávat následujcí údaje:

◊	 Kód	firmy - libovolné označení, podle kterého budete firmu v adresáři hledat
◊	 Firma - maximálně dva řádky názvu firmy podle živnostenského listu
◊	 Ulice,	PSČ,	město - přesná adresa podle živnostenského listu

•	 Příjemce - pokud je příjemce objednaného zboží odlišný od výše uvedené firmy, můžete jej zde 
pomocí klávesy F3 vybrat z adresáře. Pokud v adresáři zatím není, klávesou F4 jej do něj vložíte.

•	 Cenová	skupina - vychází z cenové skupiny, předvolené u firmy v adresáři. Můžete ji ale změnit.
•	 	Datum	vystavení	objednávky
•	 Datum	dodání	zboží
•	 Středisko - pokud se platba při fakturaci bude vztahovat na určité, předem definované středisko, 

označte jej příslušným číslem nebo vyberte stiskem klávesy F3.
•	 Obecný	popis	objednaného	sortimentu - k dispozici máte dva řádky.

Pokud na posledním údaji vstupního datového formuláře objednávky stisknete klávesu Enter, program přejde 
do druhé obrazovky - „Výběru zboží a služeb“. Způsob práce v tomto prostředí je popsán v kapitole 7.1.4

7.2.3 Vyhledání objednávky
Budete-li potřebovat rychle najít určitou objednávku, máte k dispozici následující způsob vyhledávání:

[Ctrl]+[Enter]	 Vyhledání	podle	čísla	objednávky	a	názvu	firmy
Po stisku kláves Ctrl + Enter můžete postupně zadat číslo objednávky a název firmy (oba 
údaje současně nebo jen jeden z nich). Program pak najde první objednávku v evidenci, 
která vyhoví podmínce a označí ji jako vybranou. 
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7.3 Dodací listy
Ne vždy je možné (a výhodné) ihned při výdeji zboží vystavit fakturu. Velmi časté jsou případy, že se fakturuje  
zboží rozepsané na několika dodacích listech. Aby bylo možné tyto operace snadno provádět, je v programu 
zařazena samostatná evidence dodacích listů.

Zboží, které na dodací list zapíšete, můžete stiskem jedné klávesy odepsat ze skladu, případně opětovným 
stiskem vrátit zpět na sklad. Velmi jednoduše je také možné převádět zboží mezi sklady.

7.3.1 Aktualizační menu
Při vstupu do evidence se zobrazí aktualizační menu, v jehož jednotlivých sloupcích najdete základní údaje 
o každém dodacím listu:

•  Číslo dodacího listu
• Název odběratele
• Datum vystavení dodacího listu
• Datum dodání zboží a služeb
• Vykrytí dodacího listu v procentech (po odepsání zboží ze skladu se změní na 100%)
• Stav dodacího listu (odepsání ze skladu)

◊ „-“ ... zboží na dodacím listu není odepsáno ze skladu
◊ „S“ ... zboží na dodacím listu je odepsáno ze skladu

• Znak (čtvereček) indikující označenou větu

Kromě toho zde můžete pomocí funkčních kláves zapisovat, opravovat a mazat dodací listy, tisknout různé 
druhy dokladů a vytvářet analýzy. Než přistoupíme k vytvoření nového dodacího listu, krátce si je popíšeme.

	 	 Vytvoření	nového	dodacího	listu	 	 	 	 	 	 	 [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence dodacích listů, nebo v aktualizačním menu stiskne-
te klávesu Ins, budete moci vystavit nový dodací list (viz bod 7.3.2).

	 	 Oprava	dodacího	listu	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Enter]
Pokud na vybraném dodacím listu stisknete klávesu Enter, budete jej moci opravit. Jestliže bylo 
zboží na dodacím listu odepsáno ze skladu (pomocí klávesy F3), budete muset nejprve stiskem 
klávesy F3 vrátit zboží zpět na sklad. 

	 	 Smazání	objednávky	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Del]
Pokud na vybraném dodacím listu stisknete klávesu Del, budete jej moci smazat. Jestliže bylo 
zboží na dodacím listu odepsáno ze skladu (pomocí klávesy F3), budete muset nejprve stiskem 
klávesy F3 vrátit zboží zpět na sklad. 

Kromě těchto základních editačních funkcí jsou v aktualizačním menu k dispozici také přímé odkazy na důleži-
té funkce nebo tiskové sestavy:

	 F2	 Tisk	grafických	sestav	v	Komunikátoru
Máte-li nainstalován program Komunikátor, můžete ze zobrazené nabídky vybrat sestavy, které se 
budou tisknout v krásné grafické formě (písma z Windows, kulaté rámečky, logo apod.).

	 F3	 Stav	dodacího	listu	(odepsání	zboží	ze	skladu)
Stiskem klávesy F3 na vybraném dodacím listu provedete odepsání zboží ze skladu. Pokud bylo 
v dodacím listu zadáno, že se jedná o převod mezi sklady, bude zboží automaticky odepsáno ze 
zdrojového skladu a připsáno na cílový sklad.

Pokud stisknete klávesu F3 na dodacím listu, který již byl ze skladu odepsán, bude vám nabídnu-
to vrácení zboží na sklad. Pokud jej provedete, budete moci dodací list opravovat nebo smazat.

	 F4	 Tisk	formuláře	objednávky
Na základě údajů zapsaných v dodacím listu můžete vytisknout také formulář objednávky.

	 F5	 Tisk	formuláře	dodacího	listu
Stisknete-li klávesu F5 na zvoleném dodacím listu, budete jej moci zobrazit a vytisknout.
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	 F6	 Tisk	formuláře	výdejky	ze	skladu
Na základě údajů zapsaných v dodacím listu můžete vytisknout také formulář výdejky.

	 F7	 Tisk	formuláře	podrobného	dodacího	listu
Stisknete-li klávesu F6 na zvoleném dodacím listu, budete jej moci zobrazit a vytisknout v po-
drobné formě.

	 F8	 Seznam	dodacích	listů
Po stisku klávesy F8 můžete za zvolené období, čísla objednávek nebo pro jednu či všechny 
firmy vytisknout seznam objednávek s celkovou sumarizací.

7.3.2 Zápis nového dodacího listu       [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, budete moci 
vystavit nový dodací list. Nejprve se na displeji zobrazí nabídka, ze které si budete moci vybrat způsob vystave-
ní dodacího listu:

•	 Ruční	vystavení - program vám nabídne čistý vstupní datový formulář. 

•	 Automatické	vystavení -	z	přijaté	objednávky,	z	vydané	objednávky,	z	dodacího	listu. 
Program nabídne seznam zvolených dokladů a jakmile jeden z nich vyberete, přenese se jeho ob-
sah do dodacího listu. Přidělí mu první volné číslo, vyplní všechny obecné údaje a do kalkulační 
části přenese všechno zboží a služby. Takto vystavený dodací list můžete libovolně měnit.

Ať už jste tedy zvolili kteroukoliv možnost, zobrazí se nakonec i první obrazovka vstupního datového formuláře 
dodacích listů. V ní budete postupně zadávat následující údaje:

•	 Číslo	dodacího	listu - můžete zadat vaše číslování, pokud necháte údaj prázdný, program dopl-
ní automaticky první volné číslo.

•	 Odběratel - pokud jste identifikační údaje v minulosti zapsali do Adresáře firem, stiskem kláve-
sy F3 zobrazíte jejich seznam a klávesou Enter provedete výběr. Pokud se jedná o novou firmu, 
budete postupně zadávat následujcí údaje:

◊	 Kód	firmy	- libovolné označení, podle kterého budete firmu v adresáři hledat.
◊	 Firma - maximálně dva řádky názvu firmy podle živnostenského listu.
◊	 Ulice,	PSČ,	město - přesná adresa podle živnostenského listu.

•	 Příjemce - pokud je příjemce odlišný od odběratele, můžete jej zde pomocí klávesy F3 vybrat 
z adresáře. Pokud v adresáři zatím není, klávesou F4 jej do něj vložíte.

•	 Převzal	- zde uveďte jméno a telefon osoby, která zboží z dodacího listu převzala.
•	 SPZ - pokud chcete, můžete zde uvést SPZ vozidla, které zboží z dodacího listu odvezlo.
•	 Cenová	skupina - vychází z cenové skupiny, předvolené u firmy v adresáři. Můžete ji ale změnit.
•	 	Datum	vystavení	dodacího	listu
•	 Zboží	dodat	- datum, ke kterému požaduje odběratel dodávku zboží. 
•	 Volbou	druhu ovlivňujete, jaký druh pohybu bude zapsán u výdejky po automatickém odepsání 

zboží ze skladu. Mezerníkem můžete přepínat mezi několika možnostmi:

◊  Prodej
◊  Ztráta (ve skladu)
◊  Storno (dobropis) - částka na dodacím listu bude automaticky změněna na zápor-

nou. Změnou stavu (odepsáním zboží ze skladu) se vrátí zboží zpět na sklad.
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◊	 	Ostatní	výdeje (ze skladu)
◊	 Převod	-	výdej - máte-li v Ovládacím panelu nastaveno, že máte více skladů 

(viz bod 2.3.3), budete moci vybrat také číslo cílového skladu. Jakmile změníte stav 
(odepíšete zboží ze skladu), automaticky se zboží mezi sklady převede a zápis se 
objeví i v souboru příjmů a výdejů a na příslušných příjemkách skladových karet.

•	 Středisko - pokud se platba při fakturaci bude vztahovat na určité, předem definované středisko, 
označte jej příslušným číslem nebo vyberte stiskem klávesy F3.

•	 Obecný	popis	objednaného	sortimentu - k dispozici máte dva řádky.

Pokud na posledním údaji vstupního datového formuláře dodacího listu stisknete klávesu Enter, program pře-
jde do druhé obrazovky - výběru zboží a služeb. Způsob práce v tomto prostředí je popsán v kapitole 7.1.4

7.3.3 Vyhledání dodacího listu
Budete-li potřebovat rychle najít určitý dodací list, máte k dispozici následující způsob:

[Ctrl]+[Enter]	 Vyhledání	podle	čísla	dodacího	listu	a	názvu	firmy
Po stisku kláves Ctrl + Enter můžete postupně zadat číslo dodacího listu a název odbě-
ratele (oba údaje současně nebo jen jeden z nich). Program pak najde první dodací list 
v evidenci, který vyhoví podmínce a označí jej jako vybraný. 

7.4 Katalog služeb
Katalog služeb umožňuje definovat činnosti, kterými se firma zabývá (služby ale i zboží). Vznikne tak „kata-
log“, ze kterého se při vystavování faktur vybírá. Kromě názvu činnosti, kalkulace ceny a prodejních cen se zde 
zadávají údaje, které pomohou programu činnost zaúčtovat do knihy vydaných dokladů a po zaplacení do pe-
něžního (či nepeněžního) deníku. Jsou to jak sazba DPH, tak i znak DPH, klíč pro zaúčtování atd. Bez definice 
alespoň základních činností firmy není možné vystavovat faktury.

Program automaticky předdefinuje několik základních služeb, které můžete při definici dalších využít jako vzor. 
Řada uživatelů využívá katalog služeb k definování kompletního sortimentu svých výrobků (nebo zboží), když 
nepotřebují vést sklad.

7.4.1 Aktualizační menu
Při vstupu do evidence se zobrazí aktualizační menu, v jehož jednotlivých sloupcích najdete tyto údaje:

•  Číslo služby
• Znak (čtvereček) indikující, že u služby je povolen režim PDP
• Název
• Recyklační poplatky a autorské odměny - je-li zde zobrazen čtvereček, jsou u služby definovány.
• Znak DPH pro zaúčtování
• Sazba DPH pro zaúčtování
• Zařazení do skupiny zboží a služeb
• Účtovací klíč
• Položková sleva, poskytnutá ke službě
• Základní jednotková cena bez DPH
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu

Kromě toho zde můžete pomocí funkčních kláves zapisovat, opravovat a mazat služby a tisknout různé druhy 
sestav. Než přistoupíme k vytvoření nové služby, krátce si je popíšeme.

	 	 Vytvoření	nové	služby	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdného katalogu, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu 
Ins, budete moci definovat novou službu (viz bod 7.4.2).

	 	 Oprava	služby	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Enter]
Pokud na vybrané službě stisknete klávesu Enter, budete ji moci opravit.  
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	 	 Smazání	služby	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Del]
Pokud na vybrané službě stisknete klávesu Del, budete ji moci smazat. 

Kromě těchto základních editačních funkcí jsou v aktualizačním menu k dispozici také přímé odkazy na důleži-
té funkce nebo tiskové sestavy:

	 F3	 Seznam	služeb
Po stisku klávesy F3 se zobrazí (případně vytiskne) seznam všech (nebo označených) služeb se 
všemi detaily o zaúčtování.

	 F4	 Ceny
Po stisku klávesy F4 na vybrané službě se na displeji zobrazí tabulka s informacemi o zaúčtování 
služby a se všemi cenovými kategoriemi. Bližší informace najdete v bodě 7.4.3.

	 F5	 Zákaznický	ceník
Po stisku klávesy F5 se vytiskne seznam všech (nebo označených) služeb s uvedením základní 
zákaznické ceny.

	 F6	 Dealerský	ceník
Po stisku klávesy F6 se vytiskne seznam všech (nebo označených) služeb s uvedením základní 
zákaznické i všech definovaných dealerských cen.

	 F10 	 Menu
Kromě Seznamu služeb, Zákaznického ceníku a Dealerského ceníku najdete v menu také:

◊	 Výpočet	dealerských	cen	- pro všechny nebo vybrané služby můžete zadat pro-
centuelní vztah příslušné dealerské ceně k ceně základní. Navíc můžete nastavit 
zaokrouhlení výpočtu a která cena se má počítat (bez DPH, s DPH). Program je pak 
automaticky vypočte ze základní ceny.

7.4.2 Zápis nové služby        [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdného katalogu služeb, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, bu-
dete moci vystavit novou službu. Na displeji se zobrazí první obrazovka vstupního datového formuláře. 
V ní budete postupně zadávat následující údaje:

•	 Karta - program doplní automaticky první volné číslo služby.
•	 Název - zde můžete popsat, o jakou službu či zboží se jedná. Máte-li to v bodě 2.3.3 povoleno, 

budete mít k dispozici dva řádky názvu.
•	 Účet	prodeje - pomocí klávesy F3 můžete vybrat ze seznamu účtovací klíč, na který se bude daná 

služba zaúčtovávat. Automaticky je předvolen klíč „3 - tržby za služby“.
•	 Skupina	- vyplnění této položky je nepovinné. Její význam spočívá v odděleném zachycení 

prodejních položek podle skupin na dokladech o výdeji zboží. Stiskem klávesy F3 se na displeji 
zobrazí seznam skupin, definovaných v bodě 2.5.

•	 Režim	PDP	- má čtyři varianty, které se přepínají mezerníkem:
◊	 Není	- u karty není režim PDP uplatněn, kód TARIC a jednotku lze jakkoliv nastavit.
◊	 Zlato, par.92 b) - kód TARIC se automaticky nastaví na 1, jednotka na gramy.
◊	 Odpad,	par	92	c) - zvolíte-li tuto možnost, budete moci nastavit další údaje - do 

položky TARIC zapíšete kód	z	celního	sazebníku, pod kterým je daná komodita 
uvedena v příloze 5 zákona o DPH. Vyplnění kódu je povinné. Jednotku pak mezer-
níkem nastavíte na kilogram nebo tunu.

◊	 Emise,	par	92	d) - kód TARIC se automaticky nastaví na 2, jednotka na kusy. 
Obojí nelze změnit.
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Po stisku klávesy Enter na poslední položce program přejde na druhou obrazovku vstupního datového formu-
láře a zobrazí údaje o cenách (viz bod 7.4.3)

7.4.3 Ceny
Na displeji se zobrazí tabulka s informacemi o DPH a cenách. Postupně budete zadávat následující údaje:

•	 Sleva - pokud chcete, můžete ke službě nastavit položkovou slevu (např. u výprodeje).
•	 Znak	DPH - plátci DPH dosadí příslušný znak DPH, seznam je dostupný po stisku klávesy F3.
•	 Sazba	DPH - plátci DPH mohou mezerníkem přepínat mezi dostupnými sazbami DPH. Pokud je 

zvolen některý ze znaků „osvobozeno“, je tento údaj nepřístupný.
•	 Smluvní	navýšení - pokud chcete ke službě definovat smluvní navýšení ceny z důvodu recykla-

ce nebo autorských odměn, přepněte mezerníkem na „ano“. Zpřístupní se následující dva údaje.
•	 SNC	- smluvní navýšení ceny o příspěvek na recyklaci - zadejte jeho hodnotu dle sazebníku.
•	 AO - autorské odměny - zadejte hodnotu dle sazebníku.

Nyní budete mít k dispozici 10 řádků pro nastavení prodejních cen v jednotlivých kategoriích (nastavit a pojme-
novat jste si je mohli v bodě 2.6). V závislosti na vašich předvolbách věnujte pozornost tomu, jestli se u dané 
kategorie jedná o běžnou dealerskou cenu, nebo cenu v cizí měně. Zadávat budete tyto údaje:

•	 Cena	bez	DPH
•	 DPH - stisknete-li klávesu F4, program ji vypočte ze základu DPH (je-li nenulový).
•  Celkem	za	řádek - automaticky se zde sečte základ a DPH. Pokud sem napíšete částku a stiskne-

te klávesu F4, program z ní vypočítá základ a DPH.

Pokud zadáváte novou, nebo opravujete stávající službu (viz bod 7.4.2) a stisknete klávesu Esc, program se 
vrátí do první obrazovky vstupního datového formuláře katalogu služeb. Stisknete-li Esc ještě jednou, program 
se zeptá, jestli chcete službu zapsat. Po kterékoliv odpovědi se vrátí do aktualizačního menu.

Pokud ceny služby opravujete přímo z aktualizačního menu (viz bod 7.4.1) a stisknete klávesu Esc, program se 
zeptá, jestli chcete změny zapsat. Po kterékoliv odpovědi se vrátí do aktualizačního menu.

7.4.4 Vyhledání služby
Budete-li potřebovat rychle najít určitou službu, máte k dispozici následující způsob:

[Ctrl]+[Enter]	 Vyhledání	podle	čísla	služby
Po stisku kláves Ctrl + Enter můžete zadat číslo služby. Pokud ji program v evidenci najde, 
označí ji jako vybranou. 

7.5 Adresář firem
Adresář firem, zabudovaný v programu, značnou měrou rozšiřuje komfort práce obsluhy. Většina knih a evi-
dencí přímo zapisuje (nebo na přání umožňuje zapsat) nového dodavatele nebo odběratele do adresáře a při 
dalším výskytu jej pouze načíst. Je zde možné vytvářet různé sestavy (např. telefonní seznam), vyhledávat 
a setřiďovat firmy dle různých kriterií apod.

Vyhledávání v adresáři je možné plně přizpůsobit požadavkům uživatele - základem je kód firmy, který je zcela 
nezávislý na názvu firmy z živnostenského listu. Je jen na vás co si tam budete psát. Někdo volí kód ve tvaru 
„příjmení, jméno, titul“, někdo si tam píše číslo firmy (ať už zavedené vlastní číslování případně IČO nebo 
DIČ), někdo využívá vlastní zkratky a přezdívky ... 
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Důležité je, že firma bude ve všech dokladech kdekoliv v programu vedena pod tímto kódem, který zůstává 
neměnný. Kdykoliv se v budoucnosti změní název firmy, bude stačit ji najít a název dle živnostenského listu 
přepsat. Ve všech evidencích v programu se změna promítne automaticky a ihned ! 

Vstupní datový formulář obsahuje kromě běžných údajů o firmě také 4 volitelné položky (k1, k2, k3, k4). 
Zde je možné evidovat např. druh činnosti a vytvářet pak oborové seznamy firem. Způsobů využití by jistě bylo 
více. Neocenitelná je také možnost tisku adres na štítky. S její pomocí je možné využít adresář firem při rozesí-
lání nabídkových listů, ceníků a pořádání různých reklamních akcí.

Kromě toho je možné ke každé firmě přiřadit také několik poštovních adres, které obsahují mimo jiné i e-mailo-
vou adresu a internetové stránky. K libovolné adrese je možné připojit také vlastní textovou poznámku (upozor-
nění), které se rozsvítí na displeji, kdykoliv si firmu vyberete z adresáře (např. „pozor, je to neplatič“).

7.5.1 Aktualizační menu
Pokud máte v bodě 2.3.1 nastaveno, že chcete používat samostatné adresáře dodavatelů a odběratelů, budete 
muset nejprve vybrat, se kterým adresářem chcete pracovat. V opačném případě program ihned vstoupí do 
aktualizačního menu. V jeho jednotlivých sloupcích najdete základní údaje o každé firmě:

•  Firma (kód firmy)
• Znak (čtvereček) indikující, že je u firmy povolen režim PDP
• Ulice
• Město
• Klasifikace pro účely DPH
• Cenová skupina
• Rabat - výše obchodní přirážky pro všechny položky na faktuře
• Stav - pokud je u firmy uveden „x“, je adresa neplatná
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu

Kromě toho zde můžete pomocí funkčních kláves zapisovat, opravovat a mazat adresy a tisknout různé druhy 
sestav. Než přistoupíme k vytvoření nové firmy, krátce si je popíšeme.

	 	 Vytvoření	nové	firmy	do	adresáře	 	 	 	 	 	 	 [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdného aresáře, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, 
budete moci definovat novou firmu (viz bod 7.5.2).

	 	 Oprava	firmy	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Enter]
Pokud na vybrané firmě stisknete klávesu Enter, budete ji moci opravit (viz bod 7.5.3).  

	 	 Smazání	firmy	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Del]
Pokud na vybrané firmě stisknete klávesu Del, budete ji moci smazat. 

Kromě těchto základních editačních funkcí jsou v aktualizačním menu k dispozici také přímé odkazy na důleži-
té funkce nebo tiskové sestavy:

	 F3	 Stav
Po stisku klávesy F3 můžete změnit stav firmy z platné na neplatnou a naopak. Pokud je firma 
označena jako neplatná, neměla by být nadále používána (např. odběratel změnil právní formu 
z fyzické osoby na s.r.o.). Kvůli starším dokladům musí být v adresáři veden v obou formách 
samostatně, neplatná firma by ale neměla být nadále používána. Pokud kdekoliv v programu 
vyberete ze seznamu neplatnou firmu, program vás na tento fakt upozorní.

	 F4	 Seznam
Po stisku klávesy F4 můžete zobrazit a vytisknout seznam všech nebo vybraných firem s detaily 
o adrese a bankovním spojení.

	 F5	 Evidenční	karta	firmy
Po stisku klávesy F5 na vybrané firmě se vytiskne její karta se všemi detaily a adresami.



6 0

U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A

	 F6	 Tisk	adres	na	štítky
Po stisku klávesy F6 můžete tisknout adresy na samolepící štítky formátu 105 x 42 mm.

	 F10 	 Menu
Kromě výše uvedených sestav najdete v menu také:

◊	 Různé	formy	tisku	adresních	a	telefonních	seznamů

◊	 Tisk	adres	na	obálky	- všechny nebo vybrané adresy můžete tisknout na obálky 
podlouhlé, C5 a C6. Před tiskem budete moci zadat text do levého horního rohu 
obálky (údaje o odesilateli nebo reklamní sdělení).

7.5.2 Zápis nové firmy do adresáře      [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdného adresáře firem, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, zobra-
zí se na displeji vstupní datový formulář s následujícími údaji:

•	 Kód	firmy - zadejte vlastní pojmenování firmy, podle krerého ji budete vyhledávat 
•	 Název	firmy	dle	živnostenského	listu - zadejte přesně, k dispozici máte dva řádky.
•	 Ulice,	PSČ,	město - sídlo firmy opište přesně dle živnostenského listu.
•	 Klasifikace	pro	účely	DPH - mezerníkem můžete přepínat mezi těmito možnostmi:

◊	 Firma	z	ČR
◊	 Firma	z	EU,	DIČ	neověřeno (bude se jim účtovat DPH).
◊	 Firma	z	EU,	DIČ	ověřeno (faktury jsou bez DPH).
◊	 Firma	ze	země	mimo	EU
◊	 Nepodnikatel	z	EU
◊	 Nepodnikatel	mimo	EU

•	 Osoba - mezerníkem přepínáte mezi právnickou a fyzickou osobou.
•	 PDP - mezerníkem přepínáte mezi možnostmi ano / ne. Pokud zvolíte ano, bude možné dané 

firmě vystavovat faktury s přenosem daňové povinnosti. 
•	 IČO	- opište přesně dle živnostenského listu.
•	 DIČ - u firem z EU se zvlášť zadává úvodní identifikátor země (možno klávesou F3 vybrat ze 

seznamu) a vlastní číslo. U ostatních firem se zadává celé DIČ.
•	 Stát	- u firem z EU se automaticky vyplní na základě identifikace země z čísla DIČ. U ostatních 

zahraničních firem je možné stát zadat z klávesnice.
•	 Telefon,	fax
•	 Účet - zadejte bankovní spojení ve formátu platném v ČR.
•	 IBAN,	BIC	- zadejte bankovní spojení v mezinárodním formátu.
•	 Spisová	značka
•	 Penále - bude se vkládat na odběratelské faktury vystavené této firmě.
•	 Splatnost - bude se uvádět na odběratelských fakturách vystavených této firmě.
•	 Forma	úhrady - bude předvolena na fakturách vystavených této firmě.
•	 Cenová	skupina - automaticky bude použita na fakturách, vystavených této firmě.
•	 Kód	1	-	4	 - kódy pro charakteristiku činnosti firmy a pozdější vyhledávání.

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji (nebo Esc kdekoliv) se program zeptá, jestli chcete firmu zapsat. 
Po kterékoliv odpovědi se vrátí do aktualizačního menu.
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7.5.3 Oprava firmy         [Enter]
Pokud na vybrané firmě stisknete klávesu Enter, zobrazí se vstupní datový formulář s údaji, popsanými v bodě 
7.5.2. Kromě toho ale můžete po stisku funkčních kláves využít následující možnosti:

	 F5	 Poštovní	adresy
Budete moci definovat až 5 poštovních adres se samostatným telefonním a e-mailovým spojením. 
Použití této volby bude popsáno v bodě 7.5.4.

	 F6	 Textové	poznámky
Zde můžete zadat buď textové upozornění, které se zobrazí při každém výběru firmy z adresáře 
(např. „pozor, je to neplatič“), nebo poznámky „uvnitř faktury“, „v rámečku faktury“ a „pod faktu-
ru“. Tyto se do faktury automaticky načtou, pokud nastavíte firmu jako odběratele.

	 F7	 Rabat	(sleva)
Pokud to potřebujete, můžete si k firmě poznačit, jaký má rabat nebo slevu (u všech položek na 
odběratelských fakturách).

7.5.4 Poštovní adresy
V aktualizačním menu vyberte firmu, ke které chcete zadávat poštovní adresy 
a stiskněte na ní klávesu Enter. Zobrazí se vstupní datový formulář s údaji, po-
psanými v bodě 7.5.2. Nyní na libovolném údaji stiskněte klávesu F5. Kurzor se 
přesune do levého horního rohu formuláře a vy si budete moci vybrat, kterou 
z maximálně 6 poštovních adres chcete zadávat.

V seznamu se pohybujete pomocí šipek nahoru a dolů, svoji volbu programu 
sdělíte stiskem klávesy Enter. 

Následně budete moci poštovní adresu pojmenovat (nebo pojmenování změnit): 

•	 Pojmenování	poštovní	adresy - podle tohoto pojmenování budete vybírat poštovní adresy ze 
seznamů v programu (např. „pobočka Brno“).

Jakmile potvrdíte pojmenování klávesou Enter, zobrazí se nový vstupní datový formulář s následujícími údaji:

 

•	 Oslovení - zadejte oslovení, které se bude tisknout na štítky a obálky.
•	 Adresát,	ulice,	PSČ,	město,	stát - zadejte poštovní adresu.
•	 Telefon,	fax,	mobil	- zadejte telefonní spojení k poštovní adrese.
•	 E-mail,	www,	BBS - zde můžete zadat elektronické spojení (e-mail, internet, ...).
•	 Poznámka	k	poštovní	adrese	- na třech řádcích můžete zapsat libovolnou poznámku.

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji (nebo Esc kdekoliv) se program zeptá, jestli má poštovní adresu 
zapsat do souboru. Po kterékoliv odpovědi se vrátí do vstupního formuláře adresáře firem (viz bod 7.5.2). 

Pokud chcete nastavit další poštovní adresu, zopakujte celý postup popsaný v této kapitole od začátku. 

Jste-li hotovi, můžete stiskem klávesy Esc přejít do aktualizačního menu adresáře firem.
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7.5.5 Vyhledání firmy v adresáři
Budete-li potřebovat najít určitou firmu, máte k dispozici dva způsoby vyhledávání:

[Ctrl]+[F]	 	 Vyhledání	podle	kterékoliv	položky
Stisknete-li v aktualizačním menu klávesy Ctrl + F, zobrazí se na displeji vstupní datový 
formulář a program bude očekávat zadání podmínek pro vyhledávání. Textové údaje 
budou porovnávány pouze v délce zadané podmínky (např. zadáte-li u položky text pouze 
Z, budou vyhledány všechny pohyby, u kterých text začíná na Z). Všechny firmy, které 
současně vyhoví všem zadaným podmínkám, budou označeny.

[Ctrl]+[Enter]	 Vyhledání	podle	kódu	firmy
Po stisku kláves Ctrl + Enter můžete zadat kód firmy. Program pak najde první záznam 
v adresáři, který vyhoví podmínce a označí jej jako vybraný. 
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8. Počítačová pokladna
Speciální evidencí, která je obsažena jak v samostatném programu Pokladna, tak i ve Skladu Profi, je „Evidence 
paragonů“. Jedná se vlastně o počítačovou pokladnu, určenou pro nesíťové nasazení v prodejnách. 

Je vytvořena tak, aby umožňovala co nejrychlejší vystavení paragonů bez zbytečného vyplňování údajů. 
S výhodou lze při práci využít čtečku čárového kódu a paragonovou tiskárnu. Přímé propojení také umožňuje 
automatické otevírání pokladní zásuvky.

Řadu parametrů počítačové pokladny je možné nastavovat pouze z programů Deník Profi nebo Sklad Profi. 
Je tak zajištěno, aby obsluha pracující jen s programem Pokladna nemohla zasahovat do důležitých nastavení 
a měnit stav skladu. Oba programy jsou samozřejmě samostatně zaheslovatelné.

Evidence paragonů přímo spolupracuje také s daňovou evidencí. K dispozici je totiž automatické zaúčtování 
(a přirozeně také odúčtování) paragonů do vydaných dokladů a peněžního deníku.

V této kapitole se budeme věnovat schopnostem a příkladům použití počítačové pokladny v praxi.

8.1 Evidence paragonů
Evidenci paragonů najdete ve dvou programech - v Pokladně a ve Skladu Profi. Předpokládáme že:

•	 s	programem	Pokladna budou pracovat prodavačky v prodejně. Budou v něm vystavovat para-
gony, řešit reklamace zboží apod. K práci budou využívat připravený soubor skladů.

•	 s	programem	Sklad	Profi bude pracovat vedoucí nebo majitel prodejny. V zabudované eviden-
ci paragonů si bude prohlížet denní prodeje, případně provede jejich zaúčtování do daňové evi-
dence (pokud to neudělají prodavačky v programu Pokladna). Navíc bude zasahovat do skladu, 
zadávat nové karty, zapisovat příjmy a výdeje zboží. Sklad Profi si zaheslujte.

Vlastní evidence paragonů je v obou programech stejná, obsahuje stejné možnosti a funkce.

8.1.1 Aktualizační menu
Při vstupu do evidence paragonů se zobrazí aktualizační menu, v jehož jednotlivých sloupcích najdete základ-
ní údaje o každém paragonu:

•  Číslo paragonu
• Datum vystavení paragonu
• Informace o zaúčtování paragonů do programu Deník Profi
• Forma úhrady paragonu
• Odběratel (nepovinný údaj, zadává se na přání)
• Celková částka na paragonu
• Informace o odepsání zboží ze skladu (písmeno „S“)
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu

Při prvním vstupu do prázdné evidence paragonů program automaticky přejde k zápisu nového paragonu, 
který bude popsán v bodě 8.1.2. 

Prostředí aktualizačního menu umožňuje kromě prohlížení vystavených paragonů také spouštět řadu funkcí 
a tiskových sestav. Než přistoupíme k vystavení nového paragonu, krátce si je popíšeme.
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	 	 Vytvoření	nového	paragonu	 	 	 	 	 	 	 	 [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, 
budete moci vystavit nový paragon (viz bod 8.1.2).

	 	 Oprava	paragonu	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Enter]
Pokud na vybraném nezaúčtovaném paragonu stisknete klávesu Enter, budete jej moci opravit. 
Zboží se automaticky vrátí na sklad a po ukončení oprav se paragon opět odepíše ze skladu.  

	 	 Smazání	služby	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Del]
Pokud na vybraném nezaúčtovaném paragonu stisknete klávesu Del, budete jej moci smazat. 
Zboží na něm obsažené se smazáním automaticky vrátí na sklad. 

Kromě těchto základních editačních funkcí jsou v aktualizačním menu k dispozici také přímé odkazy na důleži-
té funkce nebo tiskové sestavy:

	 F3	 Zaúčtování	paragonů
Po stisku klávesy F3 se zobrazí nabídka s možnostmi zaúčtování (případně odúčtování) parago-
nů, informací o hotovostních paragonech a sumarizací denních tržeb. 

Jednotlivými možnostmi se budeme zabývat v samostatné kapitole 8.1.3.

	 F4	 Tisk	sestav
Po stisku klávesy F4 budete mít možnost výběru následujících tiskových sestav:

◊	 Výpočet	denních	tržeb
◊	 Přehled	dnes	vydaných	paragonů
◊	 Přehled	paragonů	za	účetní	měsíc,	letošní	rok	a	libovolné	období

	 F5	 Tisk	dokladů
Po stisku klávesy F5 na vybraném paragonu k němu můžete vytisknout široký sortiment dokladů:

◊	 Jednoduchý	nebo	rozšířený	paragon
◊	 Stvrzenku,	příjmový	pokladní	doklad
◊	 Standardní	nebo	úzkou	prodejku
◊	 Dodací	listy	a	výdejku	ze	skladu

	 F6	 Info	o	zboží
Budete-li potřebovat zákazníkovi rychle zjistit, kolik kusů daného zboží máte skladem, stačí 
stisknout klávesu F6. Po zadání čísla skladové karty program zobrazí následující tabulku s řadou 
podrobností (číslo karty, název zboží, množství skladem, v balení, sleva a ceny).

8.1.2 Zápis nového paragonu       [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné Evidence paragonů, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, 
budete moci vystavit nový paragon. 

• Máte-li v bodě 2.3.4 nastaveno, že budete číslovat paragony ručně, zobrazí se na displeji nejprve 
dotaz	na	číslo	paragonu. Předvoleno je automaticky přidělené číslo, které můžete klávesou 
Enter potvrdit, nebo libovolně změnit.

Následně program přejde do prostředí „Přehledu řádků na paragonu“ a umožní vám specifikovat prodané 
zboží a služby. Jestliže už umíte vystavovat faktury, objednávky a dodací listy, nebude to pro vás nic nového. 
„Přehled řádků na paragonu“ je velmi podobný „Výběru zboží a služeb“ popsanému v bodě 7.1.4.  
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V jednotlivých sloupcích „Přehledu řádků na paragonu“ najdete tyto údaje:

•  Číslo zboží (služby)
•  Název zboží (služby)
• Sleva za položku
•  Množství
•  Sazba za jednotku (bez DPH)

 Ve spodní části „Přehledu řádků na paragonu“ najdete sumární údaje pro celý doklad:

•  Číslo paragonu
•  Částka za paragon celkem (včetně DPH)

Zápis	nového	řádku		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Ins]

Pokud poprvé vstoupíte do prázdného paragonu, nebo v „Přehledu řádků na paragonu“ stisknete klávesu Ins, 
zobrazí se na displeji prázdný vstupní datový formulář s těmito údaji:

•	 Číslo	zboží	(služby):	zde odpovíte na otázku “co bylo předmětem dodávky (prodeje), resp. 
vyskladnění” výběrem položek z Evidence zboží nebo z Katalogu služeb. Číslo skladové karty 
(nebo služby) můžete zadat pomocí čtečky čárového kódu, z klávesnice (musí to ale být naprosto 
přesně) nebo vybrat ze seznamu (i po zadání části čísla nebo názvu) pomocí funkčních kláves:

◊  Stiskem klávesy F3 zobrazíte seznam	služeb.
◊  Stiskem klávesy F4 zobrazíte seznam	skladových	karet	setříděný	dle	čísel.
◊  Stiskem klávesy F5 zobrazíte seznam	skladových	karet	setříděný	dle	názvů.
◊ Stiskem klávesy F6 můžete změnit	sklad (pokud jich máte více - viz bod 2.3.3)

•  Název:	zobrazí se automaticky ten text, který byl zadán do údaje Název v Katalogu služeb, pří-
padně ve Zboží na skladě. Je-li to u skladové karty povoleno (bod 9.1.3), je možné text měnit.

•	 Položková	sleva: pokud byla u skladové karty nebo služby definována položková sleva, načte 
se automaticky do tohoto údaje. Pokud máte v bodě 2.3.4 povoleno zadávání slev obsluhou, 
bude možné tento údaj měnit. Jinak bude blokován.

•	 Množství: dosaďte množství, v jakém byla daná položka prodána. Automaticky je nastaveno 
množství 1 ks. Jestliže nemáte v bodě 2.3.4 povoleno zadávání záporného množství obsluhou, 
bude možné psát pouze kladné hodnoty. 

◊ Zapnete-li si upozorňování	na	nedostatek	zboží (viz bod 2.3.3), program vás 
upozorní, pokud množství které zadáváte není skladem.

◊ Zapnete-li si upozorňování	na	množství	v	balení (viz bod 2.3.3), program bude 
hlídat, abyste zadávali množství v celých baleních (uvedeno na skladové kartě).

•	 Jednotková	cena: v závislosti na nastavení v bodě 2.3.4 se zobrazí buď cena bez DPH nebo 
cena s DPH. Pokud je to u skladové karty povoleno (bod 9.1.3), bude možné cenu měnit.



6 6

U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A

Jakmile na posledním údaji ve vstupním datovém formuláři stisknete klávesu Enter, program se zeptá, jestli má 
nový řádek zapsat. Po kterékoliv odpovědi se vrátí do „Přehledu řádků na paragonu“.

Chcete-li do paragonu vložit další řádek, můžete celý postup se zápisem nového řádku zopakovat.

Oprava	řádku		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Enter]

Pokud na vybraném řádku stisknete klávesu Enter, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a vy budete 
moci libovolný údaj opravit.

Smazání	řádku		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Del]

Pokud na vybraném řádku stisknete klávesu Del, zobrazí se na displeji vstupní datový formulář a dotaz, jestli 
chcete řádek smazat. Po kladné odpovědi se provede nevratné odstranění  řádku z paragonu.

Detaily	o	zákazníkovi		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [F3]

Jestliže si zákazník přeje vystavit místo para-
gonu podrobný daňový doklad (stvrzenku), 
nebo jen chce mít na paragonu uvedeny své 
osobní údaje, stiskněte v „Přehledu řádků na 
paragonu“ klávesu F3. 

Na displeji se zobrazí tabulka, ve které bu-
dete moci vyplnit údaje o odběrateli. Pokud 
je již evidován v adresáři firem, můžete jej 
vybrat ze seznamu stiskem klávesy F3.

Kromě toho zde můžete nastavit cenovou skupinu, do které zákazník spadá (viz bod 2.6). Při zápisu řádků na 
paragonu pak budou automaticky nabízeny ceny, spadající do příslušné skupiny.

Závěrečná	sleva	nebo	přirážka		 	 	 	 	 	 	 	 	 [F6]

Stiskněte-li v „Přehledu řádků na paragonu“ klávesu F6, budete moci přidat na paragon závěrečnou slevu 
(nebo přirážku), která se vypočte ze všech řádků, jež jsou ve chvíli výpočtu na paragonu zapsány. Na displeji 
se zobrazí následující tabulka, ve které jsou sumarizovány hodnoty základu DPH pro všechny sazby:

Vy budete moci nastavit dva údaje, které určí co se vlastně bude počítat:

• Mezerníkem můžete přepínat	mezi	slevou	a	přirážkou. Svoji volbu potvrdíte klávesou Enter.
• Následně zadáte procentuelní	výši	slevy (přirážky). Svoji volbu opět potvrdíte klávesou Enter.

Z těchto údajů program vypočte slevu nebo přirážku a zapíše ji do nových řádků na paragon. Pokud chcete, 
aby sleva (přirážka) zohledňovala všechny položky na paragonu, měli byste ji počítat až na úplný závěr. Když 
dodatečně provedete nějaké změny v paragonu, nezapomeňte slevu (přirážku) přepočítat.

Zápis	hotového	paragonu	(ukončení	práce)		 	 	 	 	 	 	 [Esc]

Jakmile budete mít paragon hotov, stiskněte v „Přehledu řádků na paragonu“ klávesu Esc. Program se nejprve 
zeptá, jestli má paragon zapsat do souboru. Pokud odpovíte ano, bude následovat několik dalších dotazů a čin-
ností (to které se provedou a které ne, záleží na nastavení provedeném v bodě 2.3.4).

	 1.	 Dotaz	na	formu	platby
Máte-li v bodě 2.3.4 povolenu platbu kartami, zobrazí se na displeji tabulka, ve které budete 
zadávat následující údaje:

◊	 Forma	platby: mezerníkem přepínáte mezi možnostmi „Hotovost“, „Banka“, „Kar-
ta“ (obecná), „Maestro“, „EC/MC“, „Visa“, „Dinners“ a „American“.

◊ Zvolíte-li formu platby „Banka“, budete dále zadávat Autorizační	kód transakce.
◊ Zvolíte-li některou z úhrad platební kartou, budete kromě Autorizačního	kódu 

zadávat také Číslo	platební	karty.
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Jakmile stisknete klávesu Enter na posledním údaji v tabulce (nebo Esc kdekoliv), zeptá se pro-
gram, jestli má změny potvrdit. Po kladné odpovědi přejde k dalšímu bodu.

	 2.	 Dotaz	na	tisk	dokladu
Máte-li v bodě 2.3.4 zablokován tisk paragonu bez dotazu, program se vás zeptá, jestli má vy-
tisknout doklad o nákupu. Je-li tisk dokladu bez dotazu nastaven, bude doklad vytištěn automa-
ticky. Funkce tisku dokladu může být dále ovlivněna těmito nastaveními (opět v bodě 2.3.4):

◊ V položce po	zapsání	paragonu	tisknout si můžete vybrat, který doklad se bude 
automaticky tisknout (např. „nic“, „paragon jednoduchý“, „paragon podrobný“, 
„stvrzenka“,  „dodací list“, „výdejka“, ...).

◊	 Způsob	vytištění	paragonu může být „s náhledem“ (zobrazí se na displeji a po-
kyn k tisku dáte vy klávesou F2) nebo „přímý“ (bez náhledu, rovnou se tiskne).

◊ Pokud tisknete paragony, můžete si vybrat preferovanou	šířku 35 nebo 40 znaků. 
Lépe tak využijete papír v tiskárně.

	 3.	 Otevření	pokladní	zásuvky
Jestliže používáte pokladní zásuvku připojenou k PC pomocí sériového kabelu na portu COM1 
nebo COM2, nastavte údaj pokladní zásuvka na hodnotu „COM1“ nebo „COM2“.

Pokud je pokladní zásuvka řízena paragonovou tiskárnou (je na ni připojena speciálním kabe-
lem) ponechte nastavení v údaji pokladní zásuvka na hodnotě „Není“.

Bude-li nastavení provedeno podle těchto doporučení, pokladní zásuvka se současně s vytiště-
ním paragonu otevře.

	 4.	 Výpočet	částky	k	vrácení
Máte-li nastaveno, že chcete počítat částku k vrácení a paragon byl zaplacen v hotovosti, 
zobrazí se na displeji tabulka do které dopíšete kolik zákazník zaplatil. Program obratem vypočte, 
kolik mu máte vrátit. Pak bude čekat, až stisknete libovolnou klávesu.

Po stisku libovolné klávesy tabulka s částkou k vrácení zmizí a program přejde do aktualizačního 
menu evidence paragonů. Pokud paragon obsahoval položky vybrané ze skladu, budou tyto 
automaticky odepsány (zapsány do souboru výdejů ze skladu).

8.1.3 Zaúčtování paragonů        [F3]
Jestliže používáte i program Deník Profi, můžete využít automatické zaúčtování paragonů do daňové evidence. 
Stisknete-li na vybraném paragonu klávesu F3, zobrazí se na displeji nabídka s následujícími možnostmi: 

	 	 Zaúčtování	hotovostních	paragonů	(sumárně	za	jeden	den)
Zaúčtování se spustí tehdy, pokud tuto funkci spustíte na hotovostním paragonu, který dosud ne-
byl zaúčtován. Když potom kladně odpovíte na dotaz, jestli chcete paragony zaúčtovat, program 
zjistí z jakého dne je zvolený paragon a automaticky zaúčtuje všechny nezaúčtované paragony 
vystavené tento den. Pro účely DPH vytvoří nový sumární záznam v evidenci vydaných dokladů 
a vzápětí jej uhradí v peněžním deníku. Až bude hotov, vrátí se do aktualizačního menu.

◊ Pokud program zjistí, že v tomtéž dni už byly nějaké paragony zaúčtovány, připíše 
ty nezaúčtované k nim (budou mít stejné interní číslo i účetní doklad).

◊ Pokud budete zaúčtovávat paragony, které byly v minulosti zaúčtovány a pak 
odúčtovány (např. z důvodu opravy některého z nich), program přidělí stejné interní 
číslo a účetní doklad jako při minulém zaúčtovávání. Bude tak zajištěno, že ve 
vydaných dokladech a peněžním deníku nevzniknou zbytečné díry v číslování.

	 	 Odúčtování	hotovostních	paragonů	(za	jeden	den)
Odúčtování se spustí tehdy, pokud tuto funkci spustíte na hotovostním paragonu, který je zaúčto-
ván. Když potom kladně odpovíte na dotaz, jestli chcete paragony odúčtovat, program z peněžní-
ho deníku a vydaných dokladů odstraní všechny záznamy o provedené účetní operaci. Současně 
si ale zapamatuje přidělené interní číslo a účetní doklad, aby jej mohl pro opětovné budoucí 
zaúčtování těchto paragonů znovu použít. 

	 	 Informace	o	hotovostních	paragonech	(za	jeden	den)
Pokud jste tuto funkci spustili na zaúčtovaném hotovostním paragonu, zobrazí se na displeji 
podrobná informace o zaúčtování - uvidíte všechny údaje z příslušného sumárního vydaného 
dokladu včetně podrobností o jeho úhradě v peněžním deníku.
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	 	 Sumarizace	denních	tržeb	v	hotovosti
Program zjistí, jaké je datum paragonu, na kterém jste tuto funkci spustili a zobrazí (případně vy-
tiskne) sumarizaci denních tržeb v hotovosti s rozpisem částek bez DPH a DPH dle jednotlivých 
sazeb. Sestava má úzký formát, aby ji bylo možné vytisknout na paragonové tiskárně.

8.1.4 Vyhledání paragonů
Budete-li potřebovat najít určitý paragon, máte k dispozici následující:

[Ctrl]+[Enter]	 Vyhledání	podle	čísla	paragonu
Po stisku kláves Ctrl + Enter můžete zadat číslo paragonu. Program pak najde první zá-
znam v souboru, který vyhoví podmínce a označí jej jako vybraný. 

8.2 Nasazení počítačové pokladny v praxi
Typický případ využití programů Deník Profi, Sklad Profi a Pokladna je nasazení na jedné nebo více prodej-
nách s přenosem dat do centrály. Pro náš příklad předpokládejme, že máme dvě prodejny (ve Zlíně a v Brně) 
a data budeme sumarizovat v centrále.

	 	 Centrála
Zde bude na počítači nainstalován program Deník Profi, ve kterém se bude provádět zaúčtování 
všech získaných dat a tisk daňových přiznání. Data z prodejen se budou načítat automaticky do 
vydaných dokladů a peněžního deníku, do přijatých dokladů si bude obsluha zapisovat došlé 
faktury za zboží a další výdaje.

Práce se skladem a kontrola paragonů z prodejen se bude provádět v programu Sklad Profi. 
Protože v tomto příkladu máme dvě prodejny, musíme:

◊ v bodě 2.3.3 povolit	použití	více	skladů. První se bude jmenovat „sklad Zlín“ 
a druhý „sklad Brno“. Pokud bychom zboží na prodejny rozváželi z cetrálního skla-
du, založili bychom si ještě třetí sklad „centrála“. Způsob pojmenování více skladů 
a zakládání skladových karet je popsán v kapitole 9.

◊ v bodě 2.3.4 povolit	více	řad	paragonů. První se bude jmenovat „prodejna Zlín“ 
a druhá „prodejna Brno“.

Před vlastním nasazením programů v prodejnách je výhodné na centrále založit skladové karty 
a zapsat počáteční stavy. Až bude vše připraveno, stačí data na centrále archivovat (např. na 
USB klíčenku) a na jednotlivé počítače v prodejnách načíst pomocí programu Obnova.

	 	 Prodejna	Zlín
Zde budou na počítači nainstalovány programy Sklad Profi a Pokladna. Sklad Profi si zahes-
luje vedoucí prodejny a bude v něm provádět zápis nového zboží do skladu a případné opravy. 
K programu Pokladna bude mít přístup pokladní. Jestli bude či nebude zaheslován záleží na 
úvaze vedoucího prodejny. Skladové karty a počáteční stavy vytvořené na centrále se do počíta-
če načtou pomocí programu Obnova. Před zahájením práce je třeba nastavit ve Skladu Profi:

◊ vlastní chování evidence paragonů dle bodu 2.3.4. Dále je třeba zakázat	použití	
více	řad	paragonů. 

◊	 zakázat	použití	více	řad	skladů (viz bod 2.3.3).

Další nastavení bude provedeno přímo v Ovládacím panelu programu Pokladna:

◊ Pod položkou Nastavení	řady	paragonů je třeba zvolit „prodejnu Zlín“.
◊ Pod položkou Nastavení	řady	skladů je třeba zvolit „sklad Zlín“.

Tím bude zabezpečeno, že zapsané paragony a přijaté (a prodané) zboží se v centrále bude 
zobrazovat v samostatných řadách „prodejna Zlín“ a „sklad Zlín“. 

Přenos dat mezi prodejnou a centrálou se bude provádět pomocí programu Přenos. 

	 	 Prodejna	Brno
Nastavení bude identické jako u prodejny Zlín, jen v Ovládacím panelu programu Pokladna:

◊ Pod položkou Nastavení	řady	paragonů je třeba zvolit „prodejnu Brno“.
◊ Pod položkou Nastavení	řady	skladů je třeba zvolit „sklad Brno“.

Toto je samozřejmě jeden z mnoha případů nasazení počítačové pokladny. Doporučujeme Vám obrátit se na 
naše pracovníky na tel. 777 161716 a poradit se o optimálním využití ve vašem konkrétním případě.
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9. Skladová evidence
Tato kapitola je určena těm uživatelům, kteří v rámci programu Deník Profi nebo Sklad Profi pracují se sklado-
vou evidencí. Jejím obsahem je založení skladových karet (na kterých jsou uvedeny dané druhy zboží nebo 
materiálu) a evidence příjmů a výdejů zboží ke skladovým kartám. Výsledkem vkládání a aktualizace těchto dat 
jsou výstupní sestavy, jenž podávají informace o skladové evidenci - aktuální množství zboží na skladě, výpis 
podlimitních zásob, seznam příjmů zboží a komplexní výpis všech příjmů a výdejů na skladových  kartách. 

Samostatně se budeme zabývat evidencí „Zboží na skladě“ a „Příjemkami a výdejkami“.

9.1 Zboží na skladě
Základem skladové evidence v programech Deník Profi a Sklad Profi je „Zboží na skladě“. Provádí se zde zápis,  
oprava a mazání skladových karet a samozřejmě také zadávání pohybů (příjmů a výdejů). 

Skladové soubory mohou mít měsíční nebo roční uzávěrku - to znamená, že na konci každého měsíce nebo 
roku je potřeba provést převod zůstatků skladových karet do následujícího období. To, se kterým skladem 
bude program pracovat, záleží na zadání skladového data v hlavním menu programu.

Obdobně je navrženo také odepisování zboží ze skladu u odběratelských faktur a dodacích listů. Bez ohledu 
na to, ze kterého skladu byly karty při vystavování faktury vybrány, program odepíše dané množství z aktuální-
ho skladu (v závislosti na nastaveném skladovém datu).

9.1.1 Výběr skladu (máte-li jich více)
Běžným požadavkem v praxi je, aby bylo možné skladovou evidenci rozčlenit podle sortimentu (potraviny, 
papírnictví, drogerie, ...), výrobců, dodavatelů nebo např. umístění (sklad Zlín, sklad Brno, ...). 

Proto je v programu zabudována možnost mít více skladů (maximálně 90). Standardně je tato funkce  vypnuta, 
zapnout si ji můžete v Ovládacím panelu (viz bod 2.3.3).

Pokud budete používat více skladů, zobrazí se při vstupu do „Zboží na skladě“ nejprve nabídka pro výběr řady.  
Protože by se do nabídky nevešlo všech 90 skladů, jsou zobrazeny po deseti. 

V nabídce můžete provádět následující operace:

• Pomocí šipek nahoru a dolů se pohybovat v nabídce
• Stiskem klávesy Enter na prvním nebo posledním řádku přejít na předchozích nebo následujících 

10 skladů v nabídce.
• Stiskem klávesy Enter na některém z očíslovaných řádků (1-90) vybrat řadu skladů
• Stiskem klávesy Ins zadat nebo opravit název řady

Jestliže používáte jen jeden sklad, program přejde přímo do aktualizačního menu „Zboží na skladě“ (viz 9.1.2).

9.1.2 Aktualizační menu
Při vstupu do „Zboží na skladě“ (buď po výběru řady skladu, nebo ihned) se zobrazí aktualizační menu, v je-
hož jednotlivých sloupcích najdete základní údaje o každé kartě:

•  Číslo skladové karty
• Znak (čtvereček) indikující, že u karty byl povolen režim PDP
• Název zboží
• Identifikace nastaveného smluvního navýšení ceny (recyklace, autorské odměny)
• Položková sleva na kartě (např. z důvodu sezónního výprodeje)
• Množství zboží skladem (dle nastavení v bodě 2.3.3 zde může být uvedena i cena s DPH)
• Cena bez DPH
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu

Při prvním vstupu do prázdné skladové evidence program automaticky přejde k zápisu nové karty, který bude 
popsán v bodě 9.1.3. 

Prostředí aktualizačního menu umožňuje kromě prohlížení skladových karet také spouštět řadu funkcí a tisko-
vých sestav. Než přistoupíme k zapsání nové karty, krátce si je popíšeme.
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	 	 Zapsání	nové	karty	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, 
budete moci zapsat novou skladovou kartu (viz bod 9.1.3).

	 	 Oprava	karty	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Enter]
Pokud na vybrané skladové kartě stisknete klávesu Enter, budete ji moci opravit. Číslo skladové 
karty ale bude blokováno, opravit jej není možné (využívá se k identifikaci pohybů ve skladu).

	 	 Smazání	karty	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Del]
Pokud na vybrané skladové kartě stisknete klávesu Del, budete ji moci smazat. Současně se skla-
dovou kartou se vymažou také všechny pohyby (příjmy a výdeje) z aktuálního skladu (měsíční-
ho nebo ročního). Proto pokud chcete některou kartu smazat, proveďte to až po převodu 
do dalšího období (měsíce nebo roku), ve kterém ji nebudete potřebovat.

Kromě těchto základních editačních funkcí jsou v aktualizačním menu k dispozici také přímé odkazy na důleži-
té funkce nebo tiskové sestavy:

	 F3	 Přepínání	třídění	skladových	karet
Skladové karty se mohou v aktualizačním menu zobrazovat setříděné podle čísel karet nebo 
názvů. Stiskem klávesy F3 přepínáte mezi oběma možnostmi třídění.

	 F4	 Ceny
Po stisku klávesy F4 na vybrané skladové kartě se na displeji zobrazí tabulka s informacemi o za-
účtování a se všemi cenovými kategoriemi. Bližší informace najdete v bodě 9.1.4.

	 F5	 Pohyby
Po stisku klávesy F5 na vybrané skladové kartě budete moci zapsat příjmy a výdeje. Bližší infor-
mace najdete v bodě 9.2.

	 F6	 Změna	řady	(skladu)
Pokud používáte více skladů, můžete po stisku klávesy F6 přejít do jiného skladu. Na displeji se 
zobrazí nabídka skladů a vy si budete moci vybrat, se kterým chcete nadále pracovat. Způsob 
výběru je popsán v bodě 9.1.1.

	 F7	 Informace	o	kartě
Po stisku klávesy F7 na vybrané skladové kartě se zobrazí na displeji seznam příjmů a výdejů 
(pohybů) za aktuální účetní rok s výsledným zůstatkem. Na sestavě může být místo čísla sklado-
vé karty uvedeno její objednací číslo nebo JKPOV (záleží na vašem výběru). Informace o kartě je 
samozřejmě možné vytisknout.

 F10 	 Menu
Po stisku klávesy F10 se na displeji zobrazí menu, které obsahuje velké množství tiskových sestav. 
Každou z nich je možné zpracovat jak ze všech vět v souboru, tak i z vět označených, u někte-
rých  je možné volit i způsob setřídění. Doporučujeme vám prohlédnout si všechny, v tomto 
textu zmíníme jen ty nejzajímavější sestavy a funkce.

◊	 Vyhledání	pohybů	dle	dokladu - pokud budete potřebovat vyhledat příjmy nebo 
výdeje, které by se měly nacházet na určitém dokladu (přijaté nebo vydané faktuře), 
můžete využít tuto fonkci. Zadáte o jaký typ pohybů se jedná (příjmy nebo výdeje 
ze skladu), uvedete alespoň část čísla faktury a období, ve kterém byly zapsány do 
evidence (např. celý rok). Dále můžete nastavit rozmezí skladových karet, které vás 
zajímají, a druh pohybu. Na základě těchto podmínek program prohledá skladovou 
evidenci a pohyby vyhovující podmínkách zobrazí (a případně vytiskne).

V samostatném podmenu najdete několik informačních sestav:

◊	 Seznam	skladových	karet - zobrazí všechny evidované skladové karty s aktuál-
ním množstvím. Tento dokument představuje významný podklad pro inventarizaci 
skladu, neboť množství daného zboží by při správné skladové evidenci mělo od-
povídat skutečnému množství daného zboží ve skladu. Vedle aktuálního množství 
podá seznam také informaci o hodnotě zboží v daném množství (tato může být 
uvedena v průměrných nebo posledních nákupních cenách a průměrných nebo 
posledních prodejních cenách). 
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◊  Seznam	podlimitních	zásob - tento výpis informuje o případných  skladových 
kartách, u nichž je aktuální množství nižší než je limitní množství, nastavené ve 
skladové kartě. Výpis podá informace s názvem skladové karty, aktuálním množ-
stvím a limitním množstvím. I zde si můžete vybrat, jaké ceny budou na sestavě 
uvedeny (viz seznam skladových karet).

◊	 Seznam	nenulových	karet - obdoba seznamu skladových karet, zahrnuje však 
jen karty s nenulovým stavem.  I zde si můžete vybrat, jaké ceny budou na sestavě 
uvedeny (viz seznam skladových karet).

◊	 Informace	o	obratu - na základě řady vstupních podmínek si můžete nechat sesta-
vit přehlednou tabulku o příjmech a výdejích v aktuálním skladu, členěnou podle 
měsíců. Na závěr je uveden roční součet a měsíční průměr.

Další podmenu ukrývá řadu podrobných tiskových sestav:

◊	 Příjmy	(výdeje)	zboží - obsahem je výpis příjmů (výdejů) na evidovaných sklado-
vých kartách s uvedením čísla skladové karty, názvu karty, počtu kusů, jednotkové 
ceny a celkové ceny za x kusů. Rozsah a podobu výpisu můžete ovlivnit změnou 
parametrů výpisu - zadáním rozmezí dat, ve kterém se příjmy (výdeje) uskutečnily, 
specifikací názvu dodavatele (odběratele) zboží a určením typů příjmů (výdeje), 
které mají být do výpisu zařazeny. Sestava vychází ze souboru příjmů a výdejů 
a zachycuje proto skutečný stav skladu, vypočítaný z pohybů. 

◊	 Seznam	příjmů	a	výdejů - nejpodrobnější výstupní sestava v prostředí skladové 
evidence. Poskytuje komplexní údaje o evidovaných skladových kartách včetně 
všech pohybů na skladových kartách (tedy příjmů a výdejů). Jednotlivé příjmy 
a výdeje jsou doprovázeny uvedením počtu kusů a pořizovacích nebo prodejních  
jednotkových cen. Pod  touto sestavou jsou zachyceny součty - suma přijatých 
a vydaných kusů, suma pořizovacích cen a suma cen celkových prodejních. Rozsah 
a podobu výpisu můžete ovlivnit změnou parametrů výpisu - zadáním rozmezí dat, 
ve kterém se příjmy (výdeje) uskutečnily, specifikací skladových karet a určením 
typů příjmů a výdejů, které mají být do výpisu zařazeny. 

◊ Analýza	zisku	na	prodaném	zboží	- sestavu můžete mít ve dvou formách - jako 
sumarizaci za karty nebo podrobnou sestavu se všemi pohyby. Program zde prochá-
zí celou historii příjmů a výdejů a vypočte skutečný zisk na prodaném zboží. 

◊	 Tisk	výdejů	v	nákupních	cenách
◊	 Rozpis	zboží	na	skladě	- po zadání vstupních parametrů bude o každé kartě zob-

razena přehledná tabulka, obsahující minimální, maximální, průměrné a poslední 
nákupní a prodejní ceny. Samozřejmě také sumarizaci jak v množstí, tak v Kč.

◊	 Kontrola	prodejních	cen - na základě vstupních parametrů program provede 
kontrolu nákupních cen a rabatu (uvedeného na kartě) ve vztahu k nastaveným 
prodejním cenám. Upozorní na karty, kde jsou prodejní ceny pod rabatem.

◊	 Informace	o	obratu	na	kartách - v tabulce členěné dle měsíců najdete informace 
o obratu v aktuálním nebo ve všech vedených skladech. Zvlášť jsou uvedeny příjmy 
a zvlášť výdeje. K dispozici je řada vstupních parametrů.

Zbývající sestavy a funkce jsou uvedeny přímo v menu:

◊	 Nabídkový	list	- jednodušší forma ceníku zahrnuje zákaznickou cenu bez daně 
s daní a celkem a dále informace o počtu jednotek zboží v balení a ceně za balení.

◊	 Dealerský	ceník	- zde si můžete vybrat, které z dealerských cen chcete do ceníku 
zahrnout. Ceník má  proměnnou formu, uvádí se v něm pouze ceny bez daně.

◊	 Výpočet	dealerských	cen - program vám umožní vypočítat dealerské ceny na 
základě procentuálního vztahu mezi dealerskou a zákaznickou cenou. Můžete si 
vybrat které dealerské ceny chcete počítat jakož i způsob zaokrouhlení vypočtené 
ceny. Vycházet můžete z ceny bez DPH nebo z ceny celkem. Výpočet je možno 
provést i pro vybrané karty.

◊	 Zrušení	všech	slev	na	zboží - ke každé skladové kartě je možné definovat po-
ložkovou slevu (např. pro účely sezónního výprodeje). Pomocí této funkce můžete 
všechny slevy jednoduše zrušit (např. po skončení cenové akce).

◊	 Seznam	karet	s	AO	a	SNC	- v této sestavě budou uvedeny všechny skladové kar-
ty, u kterých jsou nastaveny autorské odměny nebo smluvní navýšení ceny z důvo-
dů recyklačních poplatků.
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◊	 Automatické	přepočítání	DPH	- při změně sazby DPH (např. v roce 2010) můžete 
nechat přepočítat ceny u skladových karet a vyjít při tom z cen bez DPH nebo z cen 
celkem. Zahrnout je možné všechny nebo jen vybrané karty.

◊	 Převod	skladu	do	dalšího	měsíce	(roku) - na základě nastavení v bodě 2.3.3 
můžete touto funkcí provést uzávěrku a převod skladových karet do následujícího 
skladového měsíce nebo roku. Program převede karty a ke každé z nich zapíše 
počáteční stav. Převod je možné v případě potřeby opakovat. Pokud v minulém 
skladovém měsíci (roku) dodatečně upravíte množství zboží a opět spustíte převod, 
program upraví počáteční stavy a tím přenese změnu i do tohoto měsíce (roku).

9.1.3 Zápis nové skladové karty       [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence „Zboží na skladě“, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu 
Ins, budete moci vystavit novou skladovou kartu: 

•	 Číslo	skladové	karty - tento údaj je dostupný pouze při zápisu nové karty. Později bude bloko-
ván. Můžete zadat vlastní číslo, které může mít maximálně 15 míst a může obsahovat jak čísla, 
tak i písmena. Pokud údaj nevyplníte a stisknete Enter, program přidělí vlastní (první volné) číslo.

◊ Pokud máte v bodě 2.3.4 nastaveno, že používáte čtečku	čárového	kódu, nebude 
možné do čísla skladové karty zapisovat písmena.

◊ V závislosti na nastavení v bodě 2.3.3 bude program doplňovat číslo skladové karty 
nulami	nebo	mezerami	(samozřejmě jen pokud bude kratší než 15ti místné).

•	 Název	zboží - zde můžete popsat o jaké zboží se jedná. Máte-li to v bodě 2.3.3 povoleno, budete 
mít k dispozici dva řádky názvu.

•	 Účet	prodeje - tento prostor je určen k nastavení cesty účtování prodeje do peněžního deníku. 
Ve většině případů bude použit klíč „1 - Tržby za zboží“. Stiskem klávesy F3 se na displeji zobrazí 
seznam účtovacích klíčů.

•	 Skupina	- vyplnění této položky je nepovinné. Její význam spočívá v odděleném zachycení 
prodejních položek podle skupin na dokladech o výdeji zboží. Stiskem klávesy F3 se na displeji 
zobrazí seznam skupin. Názvy skupin si můžete nastavit v bodě 2.5.

•	 Obchodní	přirážka - pro přesnější evidenci můžete stanovit výši obchodní přirážky. Program 
vám pak bude v tabulce nad vstupním datovým formulářem nabízet vztah „nákupní cena + rabat 
= prodejní cena“, kde si můžete ověřit, že neprodáváte pod cenou.

•	 Hmotnost	- na tomto údaji můžete zadat jak hmotnostní jednotku (g, kg, t) tak i hmotnost jedné 
jednotky zboží (např. kusu). Uvádění hmotnosti má smysl pouze tehdy, pokud máte v bodě 2.2 
nastaveno, aby program počítal na fakturách hmotnost dodávky.

•	 Minimální	množství	- smyslem tohoto údaje je stanovení limitního množství daného zboží, pod 
které by neměl poklesnout stav zásob. Pokud se tak stane, program tuto skutečnost zachytí ve 
výstupní sestavě „Výpis podlimitních zásob“. 

•	 Počet	jednotek	v	balení	- na tomto údaji se specifikuje, kolik jednotek (kusů, kg, ...) je obsaženo 
v balení (např. na paletě, v krabici apod.). 

•	 Režim	PDP	- má čtyři varianty, které se přepínají mezerníkem:
◊	 Není	- u karty není režim PDP uplatněn, kód TARIC a jednotku lze jakkoliv nastavit.
◊	 Zlato, par.92 b) - kód TARIC se automaticky nastaví na 1, jednotka na gramy.
◊	 Odpad,	par	92	c) - zvolíte-li tuto možnost, budete moci nastavit další údaje - do 

položky TARIC zapíšete kód	z	celního	sazebníku, pod kterým je daná komodita 
uvedena v příloze 5 zákona o DPH. Vyplnění kódu je povinné. Jednotku pak mezer-
níkem nastavíte na kilogram nebo tunu.

◊	 Emise,	par	92	d) - kód TARIC se automaticky nastaví na 2, jednotka na kusy. 
Obojí nelze změnit.
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•	 Objednací	kód	- vyplnění je nepovinné - můžete zde evidovat např. číslo zboží, pod kterými je 
uvádějí vaši dodavatelé nebo odběratelé. Při vystavování faktur si můžete zvolit, který kód na 
nich bude uveden (číslo skladové karty, TARIC nebo objednací kód). 

•	 Povolit	opravu	názvu	a	ceny	- pomocí mezerníku můžete přepínat možnosti Ano - Ne. Určíte 
tak, jestli při vystavování paragonů v počítačové pokladně (viz kapitola 8) bude moci obsluha 
opravovat název zboží a prodejní cenu.

Po stisku klávesy Enter na poslední položce program přejde na druhou obrazovku vstupního datového formu-
láře a zobrazí údaje o cenách (viz bod 9.1.4).

9.1.4 Ceny
Na displeji se zobrazí tabulka s informacemi o DPH a cenách. Postupně budete zadávat následující údaje:

•	 Sleva - pokud chcete, můžete ke kartě nastavit položkovou slevu (např. u výprodeje).
•	 Znak	DPH - plátci DPH dosadí příslušný znak DPH, seznam je dostupný po stisku klávesy F3.
•	 Sazba	DPH - plátci DPH mohou mezerníkem přepínat mezi dostupnými sazbami DPH. Pokud je 

zvolen některý ze znaků „osvobozeno“, je tento údaj nepřístupný.
•	 Smluvní	navýšení - pokud chcete ke kartě definovat smluvní navýšení ceny z důvodu recyklace 

nebo autorských odměn, přepněte mezerníkem na „ano“. Zpřístupní se následující dva údaje.
•	 SNC	- smluvní navýšení ceny o příspěvek na recyklaci - zadejte jeho hodnotu dle sazebníku.
•	 AO - autorské odměny - zadejte hodnotu dle sazebníku.

Nyní budete mít k dispozici 10 řádků pro nastavení prodejních cen v jednotlivých kategoriích (nastavit a pojme-
novat jste si je mohli v bodě 2.6). V závislosti na vašich předvolbách věnujte pozornost tomu, jestli se u dané 
kategorie jedná o běžnou dealerskou cenu, nebo cenu v cizí měně. Zadávat budete tyto údaje:

•	 Cena	bez	DPH
•	 DPH - stisknete-li klávesu F4, program ji vypočte ze základu DPH (je-li nenulový).
•  Celkem	za	řádek - automaticky se zde sečte základ a DPH. Pokud sem napíšete částku a stiskne-

te klávesu F4, program z ní vypočítá základ a DPH.

Pokud zadáváte novou skladovou kartu, bude po zadání prodejních cen následovat dotaz na zapsání počáteč-
ního stavu. Postup práce bude popsán v bodě 9.1.5.

Jestliže opravujete stávající kartu, program se vrátí do první obrazovky vstupního datového formuláře skladové 
karty. Stisknete-li Esc ještě jednou, program se zeptá, jestli chcete kartu zapsat. Po kterékoliv odpovědi se vrátí 
do aktualizačního menu.

Opravujete-li ceny přímo z aktualizačního menu (viz bod 9.1.2) a stisknete klávesu Esc, program se zeptá, jestli 
chcete změny zapsat. Po kterékoliv odpovědi se vrátí do aktualizačního menu „Zboží na skladě“.

9.1.5 Automatické zapsání počátečního stavu k nové kartě
Při prvním zápisu nové skladové karty se program zeptá, jestli chcete zapsat také počáteční stav. Pokud odpoví-
te „Ano“, zobrazí se v pravé spodní části vstupního datového formuláře následující údaje:
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•	 Datum - zde zadejte datum prvního nákupu zboží, případně zařazení karty do evidence.
•	 Množství - zde zadejte počet jednotek zboží při prvním nákupu.
•	 Cena - zde se uvádí nákupní cena zboží bez DPH.
•	 Dodavatel - pokud je evidován v adresáři firem, můžete jej klávesou F3 vybrat ze seznamu. 

V opačném případě jej klávesou F4 můžete do adresáře uložit.

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji (nebo Esc kdekoliv) se program zeptá, jestli chcete zapsat počáteč-
ní stav do souboru. Po kterékoliv odpovědi se vrátí do aktualizačního menu „Zboží na skladě“.

9.1.6 Statistické informace o pohybech na skladové kartě
Nad vstupním datovým formulářem skladové karty se zobrazuje tabulka s přehlednými informacemi o pohy-
bech na skladové kartě. Nezáleží, jestli zapisujete kartu novou, nebo opravujete či mažete kartu stávající. 
Vždy v ní najdete následující údaje:

Veškeré informace se počítají z aktuálních informací v souborech příjmů a výdejů. Pokud je ve skladové kartě 
zadán rabat, je program schopen z průměrné a poslední nákupní ceny vypočítat předpokládanou prodejní 
cenu (nákupní cena + rabat). Je na vás, jestli podle tohoto návrhu upravíte také skutečné prodejní ceny. 

Přímo ve vstupním datovém formuláři skladové karty také vidíte aktuální množství zboží, které je k dispozici.

9.1.7 Vyhledání skladové karty
Budete-li potřebovat rychle najít určitou kartu, máte k dispozici následující způsob:

[Ctrl]+[Enter]	 Vyhledání	podle	čísla	nebo	názvu	zboží
Po stisku kláves Ctrl + Enter můžete zadat číslo nebo název zboží. Pokud takovouto kartu 
program v evidenci najde, označí ji jako vybranou. 

9.2 Zápis pohybů k existujícím skladovým kartám
K zápisu příjmů a výdejů ke skladovým kartám můžete využít jak klávesu F5 v aktualizačním menu „Zboží na 
skladě“, tak i samostatné evidence příjemek a výdejek, které budou popsány v kapitole 9.3. My se ale nyní 
budeme zabývat první možností.

V aktualizačním menu „Zboží na skladě“ (je popsáno v bodě 9.1.2) vyberte skladovou kartu, ke které chcete 
zapsat příjem nebo výdej a stiskněte na ní klávesu F5. Zobrazí dotaz, jaký pohyb chcete zapisovat.

Vyberte si, jestli chcete zapisovat příjmy nebo výdeje a na pří-
slušném řádku stiskněte klávesu Enter. Na displeji sae zobrazí 
přehled příjmů (výdejů) k dané skladové kartě.

9.2.1 Aktualizační menu příjmů (výdejů) k vybrané skladové kartě
Po výběru druhu pohybů (příjmy nebo výdeje) se zobrazí aktualizační menu, v jehož jednotlivých sloupcích 
najdete základní údaje o každém pohybu:

•  Číslo skladové karty
• Datum příjmu (výdeje)
• Název zboží
• Číslo dokladu, na základě kterého bylo zboží nakoupeno či prodáno
• Množství nakoupeného (prodaného) zboží
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu

Při prvním vstupu do prázdné evidence příjmů (výdejů) program automaticky přejde k zápisu nového pohybu, 
který bude popsán v bodě 9.2.2. 
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Prostředí aktualizačního menu umožňuje kromě prohlížení pohybů také spouštět řadu funkcí a tisků. Než při-
stoupíme k zapsání nového pohybu, krátce si je popíšeme.

	 	 Zápis	nového	pohybu	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, 
budete moci zapsat nový pohyb ke kartě (viz bod 9.2.2).

	 	 Oprava	pohybu	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Enter]
Pokud na vybraném pohybu stisknete klávesu Enter, budete jej moci opravit. Pokud opravujete 
pohyby v uzavřeném skladovém období (např. minulém měsíci), nezapomeňte po provedení 
všech oprav provést převod do následujícího skladového měsíce (roku). Jinak nebude souhlasit 
aktuální množství zboží ve skladu.

	 	 Smazání	pohybu	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Del]
Pokud na vybraném pohybu stisknete klávesu Del, budete jej moci smazat. Pokud mažete 
pohyby v uzavřeném skladovém období (např. minulém měsíci), nezapomeňte po provedení 
všech oprav provést převod do následujícího skladového měsíce (roku). Jinak nebude souhlasit 
aktuální množství zboží ve skladu.

Kromě těchto základních editačních funkcí jsou v aktualizačním menu k dispozici také přímé odkazy na důleži-
té funkce nebo tiskové sestavy:

	 F3	 Seznam	příjmů	(výdejů)
V závislosti na tom, jestli zapisujete příjmy nebo výdeje, se po stisku klávesy F3 zobrazí a vytisk-
ne seznam příjmů (nebo výdejů). Rozsah a podobu výpisu můžete ovlivnit změnou parametrů 
výpisu - zadáním rozmezí dat, ve kterém se příjmy (výdeje) uskutečnily, specifikací názvu doda-
vatele (odběratele) zboží a určením typů příjmů (výdeje), které mají být do výpisu zařazeny.

 F4 	 Přehled	příjmů	a	výdejů
Po stisku klávesy F4 můžete zobrazit a případně vytisknout nejpodrobnější výstupní sestavu 
v prostředí skladové evidence. Poskytuje komplexní údaje o evidovaných skladových kartách 
včetně všech pohybů na skladových kartách (tedy příjmů a výdejů). Jednotlivé příjmy a výdeje 
jsou doprovázeny uvedením počtu kusů a pořizovacích nebo prodejních  jednotkových cen. Pod  
touto sestavou jsou zachyceny součty - suma přijatých a vydaných kusů, součet pořizovacích cen 
a součet celkových prodejních cen. Rozsah a podobu výpisu můžete ovlivnit změnou parametrů 
výpisu - zadáním rozmezí dat, ve kterém se příjmy (výdeje) uskutečnily, specifikací skladových 
karet a určením typů příjmů a výdejů, které mají být do výpisu zařazeny. 

9.2.2 Zápis prvního nového příjmu (výdeje)      [Ins]
Když poprvé vstoupíte do prázdné evidence příjmů (výdejů), nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, 
zobrazí se prázdný vstupní datový formulář s řadou údajů a vy budete moci zapsat pohyb ve skladu. 

•	 Číslo	skladové	karty - zde zadejte číslo karty, ke které chcete zapisovat pohyby. Protože je 
potřeba jej zapsat přesně, doporučujeme využít seznamů, které se zobrazí po stisku klávesy F4 
(seznam řazený podle čísla karty) a F5 (seznam řazený podle názvů karet). Pokud znáte alespoň 
část čísla nebo názvu, napište jej do položky před stisknutím funkční klávesy. Program pak v se-
znamu „najede“ na nejbližší podobnou skladovou kartu.

•	 Název	zboží	- načte se automaticky po výběru čísla skladové karty. Můžete jej měnit.
•	 Středisko - pokud členíte firmu na střediska, můžete zde volit, kterého z nich se daný pohyb ve 

skladu týká. Klávesou F3 můžete zobrazit seznam středisek.
•	 Typ	příjmu	(výdeje)	- mezerníkem můžete přepínat mezi jednotlivými možnostmi.
•	 Datum - zde zadejte datum příjmu nebo výdeje.
•	 Doklad - zde zadejte číslo dokladu, kterým jste dané zboží nakoupili nebo prodali.
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•	 Dodavatel	(odběratel) - pokud je firma uložena v adresáři, můžete ji klávesou F3 vybrat ze 
seznamu. Pokud tam dosud není, můžete ji klávesou F4 do adresáře uložit.

•	 Množství - zde zadejte nakoupené (prodané) množství zboží.
•	 Jednotka - automaticky bude předvolena jednotka ze skladové karty.
•	 Cena - rozumí se nákupní nebo prodejní cena bez DPH.

Po stisku klávesy Enter na posledním údaji (nebo Esc kdekoliv) se program zeptá, jestli chcete pohyb zapsat 
do souboru. Po kterékoliv odpovědi se vrátí do aktualizačního menu (viz bod 9.2.1).

9.2.3 Zápis dalších nových příjmů (výdejů)      [Ins]
Když budete zapisovat víc příjmů (výdejů) za sebou, program bude předpokládat, že se týkají stejného dokla-
du (jedná se např. o zásilku, která došla v jeden den, je od jednoho dodavatele a je k ní vystaven jeden dodací 
list). Aby vám ušetřil práci, zobrazí při zápisu druhého a dalšího pohybu v pořadí následující dotaz.

Jestliže pohyb, který teď budete zapisovat nemá s tím předchozím nic společného, zvolte variantu „vyplnit čis-
tý formulář“. Pokud se ale jedná o další zboží ze stejné dodávky, vyberte „předvolit společné údaje z minulého 
pohybu“. Program pak zobrazí vstupní datový formulář, ve kterém budou předvolen „typ“, „datum“, „doklad“ 
a „dodavatel“. Kterýkoliv z těchto údajů samozřejmě můžete libovolně měnit.

9.2.4 Statistika příjmů (výdejů)
Všimněte si, že nad vstupním datovým formulářem je zobrazena tabulka s informacemi o skladové kartě:

V levé části tabulky je uvedeno jméno dodavatele (odběratele) z pohybu, v pravé části pak informace o ceně. 
Tyto se ihned po výběru skladové karty načtou ze skladové evidence. Máte tak přehled, za jaké ceny jste od 
tohoto dodavatele v minulosti nakupovali (nebo odběrateli prodávali).

•	 Pokud	stisknete	klávesu	F7, zobrazí se na displeji seznam, obsahující další podrobnosti 
vztažené k vybrané skladové kartě. Můžete tak například zjistit, že jste tuto položku prodávali 
zvolenému odběrateli třikrát. V seznamu pod sebou uvidíte čísla všech tří dokladů, data vysta-
vení, množství i tehdejší ceny. Chcete-li, aby současný výdej byl stejný (se stejnou cenou nebo 
množstvím), jako některý ze zobrazených, stačí na něj v seznamu najet a potvrdit klávesou Enter. 
Údaje se přenesou do vstupního datového formuláře.

Statistika příjmů (výdejů) vám velmi pomůže, pokud chcete aby položková cena byla v určité relaci k cenám 
minulým. Pomocí klávesy F7 zase můžete snadno opakovat dodávky zboží podle minulosti.

9.3 Příjemky, výdejky
Ve Skladu Profi najdete také specializované evidence příjemek a výdejek, které slouží k hromadném zápisu pří-
jmů a výdejů ve skladu. Způsob práce je velmi podobný vystavování faktur nebo objednávek - nejprve zadáte 
několik obecných informací (datum, dodavatel/odběratel, typ příjmu/výdeje, ...) a potom vyberete skladové 
karty a zapíšete množtví a ceny. Všechny příjmy (výdeje) vidíte před sebou na jednom dokladu a jejich celko-
vou hodnotu můžete odsouhlasit např. s dodacím listem, který byl součástí dodávky zboží. Po ukončení zápisů 
příjemku (výdejku) stiskem jedné klávesy zapíšete do pohybů ve skladu.

Budete-li potřebovat do příjemky (výdejky) v budoucnu vstoupit, není nic jednoduššího než (opět stiskem 
jedné klávesy) odstranit pohyby ze skladu, provést libovolnou opravu a pak pohyby opět zapsat do skladu.

Protože evidence příjemek a výdejek jsou naprosto identické a liší se jen pojmenováním několika položek (ná-
kup/prodej, odběratel/dodavatel, ...), budeme je popisovat v jedné kapitole. Pro zjednodušení o nich nadále 
budeme mluvit jako o dokladech.
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9.3.1 Aktualizační menu
Při vstupu do evidence příjemek nebo výdejek se zobrazí aktualizační menu, v jehož jednotlivých sloupcích 
najdete základní údaje o každém dokladu:

•  Číslo dokladu (příjemky/výdejky)
• Firma (dodavatel/odběratel)
• Datum
• Cena s DPH
• Identifikace odepsání dokladu (příjemky/výdejky) ze skladu (písmeno „S“)
• Znak (čtvereček) indikující označenou větu

Při prvním vstupu do prázdné evidence program automaticky přejde k zápisu nového dokladu, který bude 
popsán v bodě 9.3.2. 

Prostředí aktualizačního menu umožňuje kromě prohlížení dokladů také spouštět řadu funkcí a tiskových 
sestav. Než přistoupíme k zapsání nového dokladu, krátce si je popíšeme.

	 	 Zápis	nového	dokladu	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, 
budete moci zapsat nový doklad (viz bod 9.3.2).

	 	 Oprava	dokladu	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Enter]
Pokud na vybraném dokladu stisknete klávesu Enter, budete jej moci opravit. Pokud bylo zboží 
odepsáno ze skladu (pomocí klávesy F3), budete muset nejprve stiskem klávesy F3 vrátit zboží 
zpět na sklad. 

	 	 Smazání	dokladu	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Del]
Pokud na vybraném dokladu stisknete klávesu Del, budete jej moci smazat. Pokud bylo zboží 
odepsáno ze skladu (pomocí klávesy F3), budete muset nejprve stiskem klávesy F3 vrátit zboží 
zpět na sklad. 

Kromě těchto základních editačních funkcí jsou v aktualizačním menu k dispozici také přímé odkazy na důleži-
té funkce nebo tiskové sestavy:

	 F3	 Stav	dokladu	(odepsání	zboží	ze	skladu)
Stiskem klávesy F3 na vybraném dokladu provedete u příjemky připsání zboží na sklad, u výdej-
ky odepsání zboží ze skladu. Pokud bylo v dokladu zadáno, že se jedná o převod mezi sklady, 
bude zboží automaticky z jednoho skladu odepsáno a na druhý připsáno.

Pokud stisknete klávesu F3 na příjemce, která byl na sklad připsána (nebo na výdejce, která byla 
ze skladu odepsána), nabídne vám program provedení zpětného chodu. Pokud jej provedete, 
budete moci doklad libovolně opravovat nebo smazat.

	 F4	 Tisk	dokladu	s	cenami	bez	DPH
Stisknete-li klávesu F4 na zvoleném dokladu, vytiskne se příjemka (výdejka) v cenách bez DPH.

	 F5	 Seznam	dokladů
Stisknete-li klávesu F5, vytiskne se seznam příjemek (výdejek) podle zvolených podmínek. Kro-
mě čísel dokladů můžete omezit i datum, firmu nebo typ obsažených pohybů.

	 F6	 Tisk	dokladu	s	cenami	s	DPH
Stisknete-li klávesu F6 na zvoleném dokladu, vytiskne se příjemka (výdejka) v cenách s DPH.

9.3.2 Zápis nového dokladu       [Ins]
Pokud poprvé vstoupíte do prázdné evidence, nebo v aktualizačním menu stisknete klávesu Ins, budete moci 
vystavit novou příjemku (výdejku). Na displeji se zobrazí první obrazovka vstupního datového formuláře a v ní 
budete postupně zadávat následující údaje:
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•	 Číslo	dokladu - můžete zadat vaše číslování, pokud necháte údaj prázdný, program doplní auto-
maticky první volné číslo.

•	 Firma - pokud jste identifikační údaje v minulosti zapsali do Adresáře firem, stiskem klávesy F3 
zobrazíte jejich seznam a klávesou Enter provedete výběr. Pokud se jedná o novou firmu, budete 
postupně zadávat následujcí údaje:

◊	 Kód	firmy	- libovolné označení, podle kterého budete firmu v adresáři hledat.
◊	 Firma - maximálně dva řádky názvu firmy podle živnostenského listu.
◊	 Ulice,	PSČ,	město - přesná adresa podle živnostenského listu.
◊	 DIČ	

•	 Datum	naskladnění	(vyskladnění)	zboží
•	 Volbou	druhu ovlivňujete, jaký druh pohybu bude zapsán u příjmu nebo výdeje po automatic-

kém odepsání zboží ze skladu. Mezerníkem můžete přepínat mezi několika možnostmi.
•	 Cenová	skupina - vychází z cenové skupiny, předvolené u firmy v adresáři. Můžete ji ale změnit.
•	 	Středisko - pokud se platba při fakturaci bude vztahovat na určité, předem definované středisko, 

označte jej příslušným číslem nebo vyberte stiskem klávesy F3.

Pokud na posledním údaji vstupního datového formuláře dodacího listu stisknete klávesu Enter, program pře-
jde do druhé obrazovky - „Výběru zboží a služeb“. Způsob práce v tomto prostředí je popsán v kapitole 7.1.4.

Na závěr se program zeptá, jestli má doklad zapsat. Po kterékoliv odpovědi se vrátí do aktualizačního menu.

9.3.3 Vyhledání příjemky (výdejky)
Budete-li potřebovat rychle najít určitý doklad, máte k dispozici následující způsob:

[Ctrl]+[Enter]	 Vyhledání	podle	čísla	dokladu	a	názvu	firmy
Po stisku kláves Ctrl + Enter můžete postupně zadat číslo dokladu a název firmy (oba úda-
je současně nebo jen jeden z nich). Program pak najde první příjemku (výdejku), která 
vyhoví podmínce a označí ji jako vybranou. 

9.4 Další informace ke skladové evidenci
V tomto textu najdete řadu informací a doporučení, které vám mají pomoci při prvotním nastavení i pozdější 
prací se sklady v programech Deník Profi a Sklad Profi.

9.4.1 Sklady s měsíční nebo roční uzávěrkou ?
Na začátku práce s programem (a pak vždy po přechodu do dalšího účetního roku) si můžete vybrat, jestli bu-
dete používat sklady s měsíční, nebo roční uzávěrkou. Po instalaci je v programu předvolena uzávěrka měsíční, 
můžete si ji ale změnit na roční (viz bod 2.3.3). Zde vám popíšeme plusy a mínusy obou možností:

	 	 Výhody	měsíční	uzávěrky
Rozdělení do skladových souborů na měsíce je pouze evidenční, nemá žádný vliv na zobrazené 
nebo vytištěné výsledky. Jde jen o to, aby program pracoval s menšími soubory, ze kterých získá 
výsledky rychleji. Protože počítá zůstatky z pohybů ve skladu v reálném čase, je rozdíl, jestli musí 
projít „tisíce“ pohybů za celý rok nebo jen „stovky“ za jeden skladový měsíc.

Nezanedbatelným faktorem je také možné poškození souboru. U skladů s měsíční uzávěrkou 
si program vytvoří 12 souborů skladových karet, příjmů a výdejů (vždy pro každý měsíc jednu 
sadu). Pokud dojde k poškození souboru (např. z důvodu výpadku proudu nebo přepětí v síti), 
bude se to týkat pouze dat za aktuální účetní měsíc. Obnova bude snazší a pokud by nebyla mož-
ná, je možné použít data z minulého skladového měsíce a rekonstruovat chybějící pohyby.

Převod skladů do následujícícho účetního měsíce je velmi jednoduchý a najdete jej v menu 
„Zboží na skladě“. Vždy když skončí kalendářní měsíc, měli byste jej spustit. 
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Program pak do dalšího měsíce převede všechny skladové karty a do příjmů zapíše převedené 
zůstatky. Máte-li více skladů, je třeba provést převod v každém z nich.

Budete-li chtít ze souboru smazat skladové karty, které už nebudete potřebovat, můžete to udělat 
i v průběhu roku. Stačí, když skladové soubory převedete do dalšího měsíce a v něm příslušné 
karty smažete. V minulých měsících karty i jejich pohyby zůstanou, v aktuálním a dalších měsí-
cích už nebudou „zavazet“.

	 	 Nevýhody	měsíční	uzávěrky
Převod skladů do následujícího účetního měsíce byste měli provádět na konci každého měsíce. 
Je to jednoduchá operace (viz výše), pro někoho to ale může být nepřekonatelný problém. 
Pokud na převod zapomenete, nic se nestane, program bude i v dalším měsíci zapisovat do 
stejného souboru (např. únorové pohyby do lednového). Protože smyslem měsíčního členění je 
rozložení dat do více souborů, měli byste zapomenutý převod provést hned, jak si na něj vzpo-
menete - klidně uprostřed měsíce.

Pokud budete chtít zasáhnout do pohybů v uzavřeném období (např. v prosinci do lednových 
pohybů), nesmíte zapomenou převést upravené zůstatky do dalších měsíců (z ledna do února, 
z února do března, z března do dubna apod.). Jinak by se změna nepromítla do aktuálního účet-
ního měsíce a zůstatky v skladu by neodpovídaly skutečnosti.

	 	 Výhody	roční	uzávěrky
Převod skladů se provádí jen jednou a to na konci roku. Nemusíte proto na něj myslet, na konci 
roku budete převádět i jiné soubory (daňovou evidenci, adresář firem, ...), proto na převod skla-
du určitě nezapomenete.

Pokud budete chtít zasáhnout např. v prosinci do lednových pohybů, nemusíte provádět žádné 
převody mezi měsíci. Vše se automaticky aktualizuje a zůstatky odpovídají skutečnosti.

	 	 Neýhody	roční	uzávěrky
Na celý účetní rok máte jen jeden soubor skladových karet, příjmů a výdejů. Pokud dojde k po-
škození souboru (např. z důvodu výpadku proudu nebo přepětí v síti), bude se to týkat dat za 
celý rok. Obnova bude složitější a pokud by nebyla možná, budete muset rekonstruovat chybějící 
pohyby za celý rok. Chcete-li se tomu vyhnout, nesmíte zapomenout pravidelně archivovat data.

Budete-li chtít v průběhu roku ze souboru vyřadit karty, které už nepoužíváte, můžete to provést 
až v dalším účetním roce. Spolu s kartami by se ze souboru smazaly i všechny provedené pohy-
by a to nesmíte připustit.

Toto tedy byly ty nejdůležitější plusy a mínusy obou variant. Pro kterou z nich se rozhodnete, záleží jen na vás.

9.4.2 Jaké číslování skladových karet zvolit ?
Na první pohled triviální téma, kterým se málokterý uživatel zabývá. Bez hlubšího promyšlení začne číslovat 
skladové karty pořadovými čísly, tak jak je postupně zapisuje do počítače. Až praxe mu ukáže, že si zbytečně 
zkomplikoval život a přidělal práci s dodatečným přečíslováním a zaváděním systému do skladu ...

Číslo skladové karty má 15 míst, což vám dává dostatečně velkou rezervu, aby v čísle karty mohly být kromě 
pořadového čísla také další rozlišovací znaky. Zde vám nabízíme několik nápadů, jak skladové karty číslovat:

• V žádném případě vám nedoporučujeme číslovat skladové karty pořadovým číslem vzestupně 
(1, 2, 3 až 99999999). Tento systém je nepřehledný.

• Pokud zvažujete (i někdy v budoucnosti) nasazení čtečky čárového kódu, zapisujte do čísel skla-
dových karet číselné vyjádření EAN kódu. Ušetříte si práci nejen s pozdějším přečíslováním karet, 
ale i s programem. Načtení čísla karty pomocí čtečky čárového kódu můžete využít všude, kde se 
zadává (tedy nejen v počítačové pokladně ale i při vystavování faktur, objednávek, naskladňová-
ní zboží apod).

• Pokud čtečku nikdy nebudete využívat, můžete do čísla skladové karty zapisovat i písmena. 
V tom případě je výhodné do čísla karty vložit i zkratku druhu výrobku, dodavatele nebo čeho-
koliv jiného, co vám při práci pomůže. Např. u členění podle sortimentu (u drogerie) DROG001, 
DROG002, ... s kódem dodavatele JAPO001, JAPO002, ... do čísla karty se vejde i zkrácené ozna-
čení druhu výrobku DVD-R/40KS/001 atd. Při výběru zboží např. ve faktuře pak bude stačit zadat 
část čísla karty (např. DVD-R) a stisknout klávesu F4 - program zobrazí seznam karet a najede na 
první ze skupiny označené DVD-R).  
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• Pokud při své práci využíváte nějaký oborový katalog, nebo jste zvyklí na čílování vytvořené 
dodavatelem, využijte jej a přejměte do své skladové databáze. 

• Jestliže jste dosud využívali nějaký systém číslování skladových karet, zvažte, jestli se vám osvěd-
čil a pokud ano, použijte jej k číslování i v programu JAPO.

Nezapomínejte na to, že kromě výběru zboží podle čísla skladové karty (klávesou F4) máte možnost vybírat 
i podle názvu skladové karty (klávesou F5). Seznam názvů bude setříděn podle abecedy, proto zvažte jakým 
způsobem popisovat název zboží, aby se vhodně doplňoval s čísly skladových karet a umožňoval alternativní 
vyhledávání. První řádek názvu zboží můžete přizpůsobit svým potřebám pro vyhledávání, běžný „laický“ 
popis může být na druhém řádku názvu (který si volitelně můžete zapnout v bodě 2.3.3).

9.4.3 Je výhodné využívat více skladů ?
Rozhodně ano, zejména v následujících dvou případech:

• Pokud máte sklady na více místech (prodejna Zlín, prodejna Brno, ...), bylo by určitě nelogické 
a nepřehledné používat v programu pouze jeden sklad. Použití více skladů navíc přináší možnost 
snadno převádět zboží mezi jednotlivými sklady a v případě potřeby také fyzicky přenášet data 
mezi jednotlivými počítači. Jestli to bude po síti, na disketě nebo e-mailem, záleží jen na vás.

• Máte-li jeden rozsáhlý sklad s velkým počtem karet, zvažte jeho rozdělení na více skladů členě-
ných například podle sortimentu. Můžete mít samostatný sklad drogerie, potravin, barev, nebo 
sklady výrobků firmy JAPO, HENKEL, BOSCH apod. Menší skladové soubory se budou snadno 
udržovat, práce s nimi bude rychlejší a přehlednější. Když navíc toto členění vhodně doplníte 
s číslováním skladových karet, můžete si hodně zjednodušit práci ...

Všechny analýzy a tiskové sestavy vytvářené programem je možné sestavit jak za jeden vybraný sklad (většinou 
ten aktuální, ve kterém jste), nebo za všechny sklady dohromady. Ať už tedy rozčleníte svoji evidenci jakkoliv, 
statistiku pro účely daňové evidence nebo účetnictví získáte vždy stejně snadno.
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10. Tipy a triky
Na závěr příručky jsme pro vás připravili řadu tipů a triků, kterými si můžete zjednodušit práci s programem. 
Často se týkají více knih a evidencí současně, mnohdy byly už v předchozím textu zmíněny. Přesto si nezaslou-
ží, aby v množství informaci zapadly. Pro zjednodušení jsme je rozdělili do několika oblastí:

 I. Ovládání programů JAPO
Základům uživatelského prostředí programů JAPO se podrobně věnuje příručka Začínáme. Zde bychom chtěli 
podrobněji upozornit na několik fíglů, které vám mohou velmi ulehčit práci:

Rychlý	pohyb	v	seznamech	a	aktualizačním	menu
Velmi častou činností, zejména ze začátku, bude výběr ze seznamu: firem z adresáře, služeb z katalogu, účto-
vacích klíčů, skladových karet ... Samozřejmě máte k dispozici kurzorové klávesy, kterými můžete pohybovat 
nahoru a dolů a klávesy PgUp a PgDn, které v seznamu skáčou po stránkách. V rozsáhlém seznamu může být 
ale i to pomalé. Zde je proto náš tip - pokud máte na displeji zobrazen takovýto seznam (např. firem) a chcete 
rychle skočit na firmu začínající na „S“ zapomeňte na kurzorové klávesy - stiskněte toto písmeno na klávesnici. 
Program automaticky skočí na první firmu, začínající písmenem S ...

Zobrazení	seznamu	podle	podmínky
Zůstaňme ještě u seznamů (firem, skladových karet, klíčů, ...). Pokud jste vůbec nevěděli, co hledáte, byl 
výhodný předchozí tip. Pokud ale znáte alespoň část názvu nebo čísla (např. víte že firma určitě začínala na 
„NOV“), zapište nejprve k údaji „Firma“ část názvu (například NOV) a pak teprve stiskněte funkční klávesu 
(u seznamu firem F3). Program zobrazí na displeji seznam firem a rovnou skočí na první firmu, která bude 
začínat dle zadané podmínky ...

Rychlý	pohyb	v	nabídkách	a	menu
Ve všech nabídkách a menu se můžete pohybovat pomocí kurzorových kláves. Ještě rychlejší možností je stisk-
nout klávesu, odpovídající zvýrazněnému písmenu (většinou bílému) v názvu jednotlivých položek.

Odeslání	tiskové	sestavy	jako	přílohy	e-mailu
Libovolnou tiskovou sestavu, kterou program zobrazí na displeji v náhledovém okně, můžete uložit na disk 
jako přílohu e-mailu. Stačí místo zahájení tisku (klávesa F2) stisknout klávesu F5 (příloha e-mailu). Sestava se 
převede do formátu HTML, který je možné přečíst na počítači s libovolným operačním systémem. Stačí k tomu 
jen internetový prohlížeč, který dnes má prakticky každý. Pokud by vám formát HTML z jakéhokoliv důvodu 
nevyhovoval, můžete místo klávesy F5 stisknout F4 a vybrat si takový formát a kódování diakritiky, které vám 
bude nejvíce vyhovovat.

Export	tiskové	sestavy	do	Excelu
Častým požadavkem (zejména ze strany vedení firem) je export tiskových sestav do Excelu a následné vytváře-
ní grafů. Programy JAPO s tímto nemají žádný problém. Vyberte si libovolnou sestavu a zobrazte ji v náhledo-
vém okně na displeji. Místo zahajování tisku klávesou F2 stiskněte klávesu F4 (Export) a ze zobrazené nabídky 
vyberte „Převod do Excelu, sloupce odděleny tabulátorem“. Tisková sestava se překóduje a uloží do souboru 
ve formátu CSV, který Excel dokáže bez problémů importovat.

Úprava	libovolné	sestavy	v	textovém	editoru
Libovolnou tiskovou sestavu, kterou program zobrazí na displeji v náhledovém okně, můžete upravit v texto-
vém editoru a následně vytisknout. Postup je jednoduchý - vyberte sestavu a zobrazte ji v náhledovém okně. 
Prohlédněte si ji, že je to opravdu ona a pomocí klávesy Esc z ní odejděte. Potom ukončete program JAPO. 
Spusťte program Asistent, vstupte do něj a přejděte do zabudovaného textového editoru. Stiskněte klávesu F10 
a zobrazí se menu - z něj vyberte položku „Načtení poslední tiskové sestavy“. Pak už budete moci zobrazenou 
sestavu opravovat a až budete hotovi (tak opět z menu) vytisknout.

Tisk	grafických	sestav	s	firemním	logem
Skoro ve všech evidencích v programu můžete v aktualizačním menu pomocí klávesy F2 zobrazit a následně 
využít nabídku grafických sestav a formulářů, tištěných programem Komunikátor. Budete-li mít zájem, můžeme 
vám do něj doplnit i firemní logo. Bude se pak tisknout na všech sestavách. 

Informace	o	datovém	souboru
Ve všech knihách a evidencích můžete v aktualizačním menu po stisku klávesy F1 zobrazit informace o dato-
vém souboru: jak se jmenuje, kde se na disku nachází, kolik v něm je vět a kdy se do něj naposled zapisovalo.
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 II. Číslování dokladů
Tam kde je to pro uživatele výhodné, nabízí program automatické číslování dokladů. Ať už se jedná o odběra-
telské faktury, objednávky, dodací listy, příjemky, výdejky, nebo číslování účetních dokladů a interních čísel 
v daňové evidenci. Nyní se podíváme na to, jaký způsob číslování vám doporučujeme.

Účetní	doklady
Jeho obsahem je číslo účetního dokladu, který koresponduje s primárním dokladem o hospodářské opera-
ci (např. paragon, výpis z BÚ apod.). Máte-li v bodě 2.3.1 zapnuto automatické číslování účetních dokladů, 
program tento údaj vyplní automaticky. V opačném případě budete moci zapsat libovolné číslo nebo stiskem 
klávesy F4 nechat program, aby doklad očísloval za vás.

Doporučujeme vám, abyste si zavedli následující systém číslování:

• U dokladů zaplacených	v	hotovosti (příjmy a výdaje z pokladny), využili číslování, které vám 
nabízí program (buď zcela automaticky, nebo po stisku klávesy F4). K číslování příjmů do po-
kladny program zavede řadu P0/0001, P0/0002 atd., u výdejů V0/0001, V0/0002, atd.

• K číslování pohybů zaplacených	na	účet používejte ruční číslování s následujícím systémem 
KB01/001, KB01/002 atd. Písmena zde identifikují banku (v našem případě Komerční), číslo před 
lomítkem číslo výpisu a číslo za lomítkem řádek na výpisu. Tento systém je přehledný, snadno 
je možné opravovat a dodatečně vkládat pohyby. Podle účetního čísla také rychle najdete výpis, 
na kterém byl příslušný doklad zaplacen.

Automatické číslování účetních dokladů u pohybů zaplacených v hotovosti má ještě jednu významnou výhodu. 
Na konci roku budete moci využít automatické přečíslování účetních dokladů, které dokonale zahladí 
stopy po dodatečném vkládání dokladů a jejich mazání.

Čísla	faktur
Ve vzoru faktury (viz bod 2.2) máte možnost vybrat si z více druhů číslování faktur a tyto následně upravovat 
k obrazu svému. My vám ale doporučíme ponechat číslování, které je po instalaci programu předvoleno. 
Program standardně používá čísla faktur ve formátu RRMM001, kde RR označuje účetní rok, MM účetní měsíc 
a 001 pořadové číslo v rámci měsíce.

Tento způsob dvě neocenitelné výhody - na první pohled snadno poznáte, ve kterém období byla faktura vysta-
vena. V čísle je obsažen nejen rok, ale i měsíc. Hlavně ale číslování začíná každý měsíc od jedničky. 

Není tedy problém dodatečně vložit fakturu kamkoliv uvnitř účetního roku, což by pří vzestupném číslování 
(od 1 do nekonečna) byl neřešitelný problém.  

 III. Úhrada dokladů
Konstrukce účetních knih v programu umožňuje hradit doklady všude, kde se vyskytují (např. odběratelskou 
fakturu je možné uhradit jak v prostředí knihy odběratelských faktur, tak i ve vydaných dokladech). Nejvý-
hodnější však je úhrada přímo v prostředí peněžního deníku. Je to dáno jak komfortem práce, tak i možností 
uhrazovat jak přijaté, tak i vydané doklady bez nutnosti přecházení mezi účetními knihami.

Popis	spolupráce	účetních	knih
Aby bylo možno provádět úhrady v kterékoliv účetní knize, musely být do programu zabudovány automatické 
převody dat v reálném čase. Výsledkem tedy je, že pokud napíšete např. odběratelskou fakturu a provedete její 
zaúčtování, automaticky se převede do knihy vydaných dokladů. Obdobně pokud provedete úhradu faktury 
(a je jedno jestli v odběratelských fakturách nebo ve vydaných dokladech), automaticky se zaúčtuje do peněž-
ního deníku a informace o ní se zobrazí v obou nadřízených evidencích. Přenos dat je tedy obousměrný.

Po zaúčtování (nebo úhradě) je však prvotní doklad zablokován pro opravy. Pokud potřebujete provést jakou-
koliv změnu, musíte nejprve odstranit informace z podřízených knih (odúčtovat jej nebo odstranit úhrady) 
a pak bude doklad automaticky odblokován.

Obecně	o	částečných	úhradách
Částka, kterou zadáváte při úhradě dokladu může být stejná, jako fakturovaná částka, větší nebo menší. V kaž-
dém z těchto případů program dodržuje při úhradě následující postup:

• Projde informace o daném dokladu a vytvoří si tabulku částek dle jednotlivých účtovacích klíčů. 
Tato tabulka je setříděna dle čísel účtovacích klíčů, první je klíč „DPH Příjem“ nebo „DPH Výdej“ 
na který se automaticky sumarizuje výše DPH (obou sazeb dohromady) z dokladu. 
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• Vámi zadanou výši úhrady rozpočítává podle této tabulky. To znamená, že nejprve uhradí DPH, 
a pak teprve částky u následujících účtovacích klíčů.

• Pokud je úhrada větší než fakturovaná částka, bude přeplatek zapsán na zvláštní účtovací klíč.

Všechny úhrady, které program automaticky zapíše do peněžního deníku jsou blokovány proti opravám a ma-
zání. Potřebujete-li provést jakoukoliv opravu, musíte nejprve provést odúčtování dokladu. Nejlépe z té účetní 
knihy, ve které byl daný doklad prvnotně pořízen.

Úhrada přijatého nebo vydaného dokladu přímým zápisem do peněžního deníku (bez použití automatizo-
vaného systému částečných úhrad) není možná. Úhrada by se nespárovala s originálním dokladem a ten by 
v programu nadále figuroval jako nezaplacený.

 IV. Převod dat do nového účetního roku
V krátkém období prvních měsíců nového účetního roku bude běžné, že budete současně zpracovávat dvě 
účetní období (dokončovat starý rok a zapisovat pohyby nového roku). Přechod mezi starým a novým rokem 
budete provádět změnou účetního data. Podrobnosti najdete v příručce Začínáme, tady jen stručně:

•	 Před	zahájením	práce	v	novém	roce proveďte převod adresáře firem a převod skladové evi-
dence (pokud používáte sklady s roční uzávěrkou). 

•	 Jakmile	uzavřete	zaplacené	doklady, můžete převést nezaplacené resty do roku následující-
ho. Program převede nezaplacené přijaté a vydané doklady a z informačních důvodů také jejich 
částečné úhrady (do peněžního deníku). Ty ale nikam nevstupují, tak si jich nevšímejte.

•	 V	peněžním	deníku si nezapomeňte nastavit k 1. 1. zůstatky v pokladně a v bance.
•	 Zkontrolujte	veškerá	nastavení	v	Ovládacím	panelu. Program je automaticky předvolí podle 

minulého roku ale vy můžete mít potřebu něco nastavit jinak.

 V. Deník Profi a řízení firmy
Automatizované	vedení	daňové	evidence
Díky koncepci programu je zadávání dat a získávání ekonomických výsledků značně zjednodušeno. Významně 
je také omezena možnost nesprávným vedením účetnictví způsobit daňové úniky nebo ztráty z nevhodného 
řízení investic. Systém automatického výpočtu daňových přiznání zcela odstraní obavy z nesprávného vyplnění 
přiznání. Nápověda, dostupná na každém místě programu pomáhá obsluze při rozhodování, navíc umožňuje 
aby účetnictví vedli i „laici“ v oboru. (Ušetříte náklady na kvalifikovanou sílu).

Program zcela odbourá nutnost ručně počítat a vyplňovat jakékoliv doklady. V kompletní verzi, zahrnující 
i skladové hospodářství vyřeší komplexně např. problematiku řízení prodejny - sledování stavu zásob, dokupo-
vání podlimitního zboží, pracuje jako počítačová pokladna, ...

Tiskové	výstupy	napomáhající	řízení
Ve všech knihách a evidencích jsou připraveny tiskové sestavy, které mají za úkol informovat podnikatele 
o prosperitě jeho firmy. Výkazy hospodaření firmy, které je možné zpracovat jak za libovolné období, tak i za 
příslušná čtvrtletí a měsíce, grafická prezentace dat, která zřetelně přiblíží ekonomické výsledky i zaměstnan-
cům se základním vzděláním - to jsou jen některé z podkladů, které program nabízí.

Střediskové	hospodaření
Program umožňuje rozčlenit firmu na menší prvky (až 999). Hospodářské výsledky je pak možné sledovat jak 
pro každý prvek (středisko, prodejna, divize, pracovník, stavba, apod.) zvlášť, tak i globálně za celou firmu. 
Tento způsob umožní v kterémkoliv okamžiku zjistit rentabilitu kteréhokoliv střediska. 

U větších firem (tam, kde se zpracovávají velké objemy dat) je možné k tomuto účelu využít multilicenci - 
vedení více firem (divizí) v jednom programu. Účetnictví jednotlivých divizí je možné vést přímo u zdroje a do 
centra přenášet data buď po síti, nebo fyzicky na disketách či CD. V centrále potom mohou sledovat daňovou 
evidenci každé divize zvlášť a také za celou firmu dohromady.

Úspora	času
všechny operace v programu jsou do značné míry automatizovány, takže např. vystavení faktury nebo výdej-
ky trvá i s tiskem necelou minutu. Vedení účetnictví na počítači je ve srovnání s klasickou metodou rychlejší, 
efektivnější a uspořený čas bohatě převýší náklady na nákup počítače a programu. Kvalitní grafické zpracování 
jednotlivých výstupních formulářů (faktur, stvrzenek, výdejek, příjmových a výdajových dokladů apod.) a mož-
nost doplnit je firemním logem nebo upravit do firemního designu zajistí při kvalitním tisku podstatně vyšší 
image, než typizované formuláře vypsané ručně, nebo psacím strojem.
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