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Začínáme

Instalace a nastavení programů JAPO
Průvodce programem Asistent

Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních 
parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje hlavním prvkům 

grafického prostředí a problematice správy, opravy a archivace souborů. 
V závěrečné části najdete informace k provedení roční závěrky, sestavení 

přiznání k dani z příjmu a převodu dat do nového roku. 
Nezapomněli jsme ani na téma aktualizace programů JAPO, termíny vydávání 

nových verzí, způsob objednávání a postupy instalace.
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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, že jste si ve velké konkurenci účetních a mzdových programů vybrali právě naše produkty. 
Vývojem a prodejem software se zabýváme od roku 1993 a právě naše bohaté zkušenosti nám pomohly vytvo-
řit jednoduché uživatelské rozhraní, které si pochvaluje více než 2000 uživatelů z celé ČR.

Úkolem této příručky je povést Vás instalací programů, nastavením základních parametrů a vysvětlit základní 
principy ovládání. Protože se programy JAPO instalují a ovládají stejně, je tato příručka společná. Podrobný 
popis jednotlivých programů najdete v manuálech, které jsou součástí dodávky každého z nich.

1.  Instalace programů JAPO
V této kapitole si popíšeme instalaci programů JAPO v prostředí MS Windows. Instalace je stejná jak u plných 
verzí, tak u zkušebních verzí. Najednou se nainstalují všechny potřebné programy, nezáleží na tom, jestli použí-
váte 32 bitovou nebo 64 bitovou verzi Windows. Po dokončení instalace je ihned možné začít pracovat.
Postup a ilustrace odpovídá Windows 10, u starších verzí je ale velmi podobný.

1.1  Spuštění instalačního programu z CD JAPO
Vložte do mechaniky instalační CD. Zobrazí se okno „Přehrát automaticky“ s několika možnostmi pokračování. 
Klepněte myší na OTEVŘÍT SLOŽKU A ZOBRAZIT SOUBORY. Zobrazí se následující okno s obsahem CD:

Klikněte myší na soubor s názvem INSTALACE_JAPO. Spustí se instalační program, který provede vlastní insta-
laci. Podrobně si jej popíšeme v kapitole 1.3.

1.2  Spuštění instalačního programu ze stránek http://www.japo.cz
Aktuální instalátor plných verzí a demo verzí můžete získat také z našich internetových stránek. Postup bude 
trošku delší, protože poslední verze Windows mají snahu rozhodovat o tom, co máte stahovat a instalovat a co 
ne. Proto si zde popíšeme všechna upozornění, která se při stahování zobrazí a jak na ně máte reagovat.

• Spusťte libovolný internetový prohlížeč a zadejte do něj adresu http://www.japo.cz
• Po chvíli se automaticky zobrazí úvodní obrazovka naší internetové prezentace.
• Pod úvodním obrázkem uvidíte následující tabulku:

• Klepněte myší na tlačítko STÁHNOUT v řádku „Zkušební verze programů JAPO“. Začne se staho-
vat společný instalátor plných verzí a zkušebních verzí. O průběhu stahování budete informováni:
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• Jakmile se instalační program stáhne, zobrazí se první „strašení“. Klepněte na tlačítko SPUSTIT.

• Windows si nedá pokoj a zobrazí další hlášení. Klepněte myší na text DALŠÍ INFORMACE.

• Už jsme skoro u cíle, nyní klepněte na tlačítko PŘESTO SPUSTIT.

• Nyní se konečně spustí instalační program, který si podrobně popíšeme v následující kapitole 1.3. 

1.3  Popis průběhu instalace
Ať už jste instalační program spustili z CD, nebo stáhli z internetových stránek http://www.japo.cz, průběh 
instalace bude vizuálně vždy stejný. Liší se jen popis jednotlivých oken a to podle toho, jestli instalujete v pro-
středí 32 nebo 64 bitových Windows. Ilustrace v tomto návodu popisují instalaci v 32 bitových Windows.

• Po spuštění instalačního programu se zobrazí úvodní informační okno, které popisuje co instalač-
ní program bude dělat. Potvrďte jej klepnutím na tlačítko DALŠÍ:

• Zobrazí se okno s licenční smlouvou, kterou musíte potvrdit klepnutím na text SOUHLASÍM. Text 
licenční smlouvy je shodný s tím, který je obsažen na straně 2 této příručky. Pokud ale chcete, 
můžete si licenční smlouvu pročíst i v instalačním programu, případně si ji vytisknout.
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• Jakmile s licenční smlouvou vyslovíte souhlas, budete moci klepnout na tlačítko DALŠÍ. Zobrazí 
se další okno, ve kterém máte možnost měnit „Cílový adresář instalace“. 

• Automaticky je předvolen adresář C:\JAPO. Pokud se chcete vyhnout problémům, ponechte jej 
beze změny. Programy JAPO musí být nainstalovány přímo v kořenovém adresáři pevného disku 
a název cílového adresáře musí mít vždy délku 4 znaků. Všechny další instalace (např. aktualiza-
ce, pomocné programy apod.) jsou předvoleny také do složky C:\JAPO. Pokud byste nyní instalaci 
provedli jinam, museli byste v budoucnu vždy cílový adresář instalace přepisovat.

• Pod okénkem pro cílový adresář máte možnost zaškrtnout, jestli se mají INSTALOVAT ZKUŠEBNÍ 
DATA DEMO VERZE. Pokud instalujete zkušební verze programů JAPO a nemáte vlastní data, 
doporučujeme Vám tuto možnost využít. V každé účetní evidenci každého programu budete mít 
několik příkladů, takže budete moci rovnou tisknout, vystavovat elektronická podání apod.

• A ještě jedno důležité upozornění - pokud už na pevném disku svého PC programy JAPO ve stejném 
adresáři máte, neinstalujte je znovu. Přepsali byste si původní instalaci!

• Potvrďte okno klepnutím na tlačítko DALŠÍ. Zahájí se instalace, o jejím průběhu budete informováni.

• Jakmile instalace skončí, zobrazí se poslední okno instalačního programu.
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• Poslední okno instalačního programu potvrďte tlačítkem DOKONČIT.

1.4  Co se nainstalovalo ve 32 bitových Windows
Do cílového adresáře se nainstalovaly programy JAPO, program Komunikátor a manuály k programům JAPO. 
Na ploše Windows se vytvořily složky: JAPO (obsahuje zástupce programů), ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ JAPO 
(zde najdete všechny výkazy, které budete odevzdávat datovou schránkou nebo daňovým portálem) 
a DOPLNĚNÍ EXPORTU DO PDF (obsahuje volitelnou instalaci programu PDFCreator - viz kapitola 2).

Ihned po skončení instalačního programu se otevře složka JAPO se zástupci nainstalovaných programů. 

Pokud jste instalovali zkušební verze, můžete začít testovat. Pokud jste instalovali plné verze, bude nejprve 
potřeba programy JAPO aktivovat (popsáno v bodě 1.6).

1.5  Co se nainstalovalo ve 64 bitových Windows
Do cílového adresáře se nainstalovaly samozřejmě programy JAPO a dále pomocné programy Komunikátor 
a DosBox. Nesmí chybět také manuály k programům JAPO. 

Na ploše Windows se vytvořily čtyři složky. JAPO (okno) a JAPO (obrazovka) obsahují zástupce programů 
JAPO pro zobrazení v okně a přes celou obrazovku. Do složky ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ JAPO se budou uklá-
dat všechny výkazy a přiznání, které budete odevzdávat datovou schránkou nebo daňovým portálem. 
Složka DOPLNĚNÍ EXPORTU DO PDF obsahuje volitelnou instalaci programu PDFCreator (viz kapitola 2).
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Ihned po skončení instalačního programu se otevřou obě složky JAPO se zástupci nainstalovaných programů. 
My si zde zobrazíme jen jednu z nich, na pohled jsou totiž obě stejné: 

Všimněte si, že kromě běžných zástupců programů JAPO je zde i ikona s názvem NASTAVENÍ DOSBOXU. 
S její pomocí můžete měnit velikost okna nebo přenastavovat zobrazení přes celou obrazovku (viz bod 1.8).

Pokud jste instalovali zkušební verze, můžete nyní začít testovat. Pokud jste instalovali plné verze, bude nejprve 
potřeba programy JAPO aktivovat (popsáno v bodě 1.6).

1.6  Aktivace plných verzí programů JAPO
Všechny programy JAPO se nainstalovaly jako zkušební verze. Dá se s nimi plnohodnotně pra-
covat, ale jsou omezeny počtem záznamů v jednotlivých knihách a evidencích. Jestliže jste si od 
nás koupili plné verze, musíte nyní provést aktivaci, která veškerá omezení odstraní. 

• Klikněte na ikonu programu ASISTENT. Protože programy JAPO spouštíte poprvé, budete požádání 
o vyplnění majitele licence:

• První čtyři údaje musí být povinně vyplněny, jinak se do žádného programu JAPO nedostanete. 
Každý z údajů tedy vyplňte a potvrďte klávesou ENTER. Jakmile stisknete ENTER na posledním 
údaji „Telefon“, majitel licence se zapíše a program zobrazí úvodní obrazovku:

• V ní postupně potvrdíte klávesou ENTER účetní a dnešní datum. Podrobně si význam těchto údajů 
popíšeme dále, zde stačí jen zmínit, že účetní datum říká s jakým účetním obdobím budete praco-
vat (např. zpracovávat účetnictví roku 2015), kdežto dnešní datum je „hodnota z kalednáře“. 

• Jakmile stisknete ENTER na dnešním datu, úvodní obrazovka zmizí a vy vstoupíte do programu.
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• Zobrazí se nabídka evidencí programu Asistent. 

• Ta nás ale nyní nezajímá. Proto stiskněte klávesu ESC, nabídka evidencí zmizí a vy se vrátíte do 
Hlavního menu. Přejeďte šipkou dolů na položku KONFIGURAČNÍ HESLO a stiskněte ENTER.

• Zobrazí se nabídka s přehledem nainstalovaných programů. Zvolte ten, který chcete aktivovat 
a stiskněte na něm klávesu ENTER. Zobrazí se takováto tabulka:

• Nyní zavolejte na aktivační telefonní číslo 777 161716 nebo 777 187 536. Našim pracovníkům 
nadiktujete INSTALAČNÍ KÓD, zobrazený v horní části tabulky. 

• Na oplátku se dozvíte KONFIGURAČNÍ HESLO, které zapíšete do volných políček ve spodní části 
tabulky. Po potvrzení posledního trojciferného čísla klávesou ENTER se tabulka uzavře a program 
je aktivován. Jeho konfigurace se změní na tu, kterou máte zakoupenu.

• Pokud máte zakoupeno více programů JAPO, zvolíte si z nabídky další program a celý postup 
zopakujete. Telefonická aktivace je velmi rychlá a zabere maximálně několik minut. Pro jistotu si 
před zavoláním na aktivační číslo připravte k ruce daňový doklad, kterým jste si programy zakou-
pili. Urychlíte tím celou operaci. 

1.7  Spuštění a nastavení programu Komunikátor
Komunikátor pro ostatní programy JAPO zabezpečuje grafický tisk, převádí sestavy do formátu 
PDF (pokud je na PC nainstalován program PDF Creator) a vytváří elektronická podání. 
Nevyžaduje vaši pozornost ani nastavování pouze musí být spuštěn, aby mohl pracovat.
Při prvním spuštění Komunikátoru se zapnutým sledováním aktualizací zaregistruje operační 
systém pokus o připojení na Internet. Pokud máte aktivní ochranu PC pomocí brány Firewall, 
zobrazí se na displeji dotaz, jestli chcete Komunikátoru povolit přístup na internet. Klepněte na 
tlačítko POVOLIT PŘÍSTUP. Okno s dotazem se uzavře a už vás nikdy nebude obtěžovat.
Okno Komunikátora obsahuje čtyři tlačítka a pod nimi informační řádek:

• Tlačítkem TISKÁRNA můžete zobrazit standardní dialogové okno systému Windows pro výběr 
a nastavení tiskárny. Můžete zde nastavit, na kterou tiskárnu bude Komunikátor posílat sestavy.

• Tlačítkem PARAMETRY můžete nastavit chování programu Komunikátor. Změny v nastavení se 
projeví až po ukončení a opětovném spuštění Komunikátoru !
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◊ První tři údaje se zobrazují na vybraných tiskových 
sestavách. Pokud je chcete uvádět, vyplňte je.

◊ U sestav se zhuštěným tiskem se může stát, že se 
u některých tiskáren nevejde standardních 132 
znaků na řádek. Zaškrtnutí možnosti ZMENŠIT 
PÍSMO nebo TISKNOUT NA ŠÍŘKU problém vyřeší.

◊ Chcete-li před tiskem sestavy zobrazit NÁHLED, 
zatrhněte příslušnou možnost. 

◊ ŘÁDEK FAKTURY umožňuje nastavit počet znaků 
v popisu zboží u položky.

◊ PŘÍMÝ DOS TISK - se používá u paragonových 
tiskáren. Nastaví se port, na kterém jsou připojeny. 
Zabezpečí se tím rychlý tisk i v prostředí Windows.

◊ SLEDOVAT ZMĚNY NA INTERNETU zapne hlídání 
aktualizací programů JAPO (viz další odstavec).

• Tlačítkem KONEC můžete Komunikátor ukončit.
• Tlačítko O PROGRAMU zobrazí informace o verzi Komunikátora.

Máte-li v PARAMETRECH povoleno sledování změn na internetu (viz předchozí odstavec), budou se na 
informačním řádku pod tlačítky zobrazovat informace o nových verzích programů JAPO:

• Pokud nejsou nové verze k dispozici, je zde k dispozici odkaz na internetové stránky JAPO. 
Když na něj kliknete, v prohlížeči se otevře adresa http://www.japo.cz.

• Pokud je ale na našich stránkách k dispozici novější verze, než máte nainstalovánu, tlačítko 
ztmavne a upozorní na ni. Když na něj klepnete myší, Komunikátor se ukončí a v prohlížeči se 
otevře přímo stránka, odkud si můžete nové verze programů JAPO stáhnout.

1.8  Nastavení zobrazení programů JAPO v 64 bitových Windows
Pokud se při zobrazení programů JAPO v 64 bitových Windows vyskytne problém, můžete jej vy-
řešit pomocí ikony Nastavit (najdete ji mezi zástupci programů JAPO). Nastavení zobrazení jsme 
provedli tak, aby bylo co nejvíce univerzální. Existuje ale mnoho typů grafických karet, rozlišení 
monitorů atd. Takže se může stát, že to co vyhovuje Vám, nebude vyhovovat sousedovi a naopak.

Úprava nastavení pro zobrazení programů JAPO v okně:
• Klikněte na ploše Windows na složku JAPO (okno) a pak na ikonu NASTAVENÍ DOSBOXU.
• V poznámkovém bloku se otevře konfigurační soubor. V úvodu najdete podrobný popis možností 

nastavení, pod ním pak jednotlivé parametry, které je možné změnit. Neupravujte nic jiného, než 
uvedené parametry. Možnosti jak je změnit jsou uvedeny a vysvětleny v textu.

• Zobrazení v okně má předvolenou velikost 1024x768. Pokud Vám nevyhovuje, můžete ji změnit 
(parametr WINDOWRESOLUTION). Respektujte ale poměr stran 4:3 (např. 640x480, 1280x960).

• Pokud se změna velikosti neprojeví, je potřeba změnit parametr OUTPUT. Vyzkoušejte všechny 
možnosti (kromě „surface“, ta velikost okna nemění).

• Upravujte vždy jen jeden parametr. Pak konfigurační soubor zapište (v menu Poznámkového 
bloku zvolíte SOUBOR a pak ULOŽIT) a zkuste spustit libovolný program JAPO. Když nebudete se 
změnou spokojeni, vraťte se do nastavení a zkuste další.

Úprava nastavení pro zobrazení programů JAPO přes celou obrazovku:
• Klikněte na ploše Windows na složku JAPO (obrazovka) a pak na ikonu NASTAVENÍ DOSBOXU.
• V poznámkovém bloku se otevře konfigurační soubor. V úvodu najdete podrobný popis možností 

nastavení, pod ním pak jednotlivé parametry, které je možné změnit. Neupravujte nic jiného, než 
uvedené parametry. Možnosti jak je změnit jsou uvedeny a vysvětleny v textu.

• U zobrazení přes celou obrazovku se občas stává, že nefunguje vůbec - Windows zobrazí chybové 
hlášení a spustí program v okně. Potom doporučujeme zkusit změnit parametr FULLRESOLUTION 
(např. 1024x768) a současně vyzkoušet jednotlivé možnosti parametru OUTPUT (kromě surface).

• Upravený konfigurační soubor vždy po provedení změny zapište (v menu Poznámkového bloku 
zvolíte SOUBOR a pak ULOŽIT) a zkuste spustit libovolný program JAPO. Když nebudete se změ-
nou spokojeni, vraťte se do nastavení a zkuste další.
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2.  Doplnění podpory převodu dokumentů do PDF
Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce 
spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program PDFCreator. Pokud jej ve svém PC zatím nemá-
te, můžete si jej stáhnout z našich internetových stránek nebo z instalačního CD. 

Instalace podpory převodu dokumentů do formátu PDF je nepovinná, pokud o ni nemáte zájem, můžete rov-
nou přejít na následující kapitolu.

2.1  Instalace programu PDFCreator
Při instalaci programů JAPO (popsané v kapitole 1) se na ploše Windows vytvořila složka 
DOPLNĚNÍ EXPORTU DO PDF, která obsahuje instalátor programu PDFCreator. Vyhledejte tuto 
složku a klikněte na ni. Uvnitř najdete ikonu, na kterou rovněž klikněte. 

• Spustí se instalační program.
• V prvním okně budete mít možnost vybrat jazyk pro instalaci. V běžných českých Windows je již 

správně předvolena čeština, takže ji stačí potvrdit tlačítkem OK.
• Další okno je jen uvítací, stačí jej potvrdit tlačítkem DALŠÍ.
• Pokud instalační program zjistí, že na počítači je PDFCreator již nainstalován, oznámí vám tento 

fakt a instalace se ukončí.
• V dalším okně instalace musíte potvrdit licenční smlouvu. Klepněte proto myší na řádek „Souhla-

sím s podmínkami licenční smlouvy“ a potom na tlačítko DALŠÍ.

• Další dotaz se týká typu instalace. Ponechte „Standardní instalaci“ a stiskněte tlačítko DALŠÍ.
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• V dalším okně si můžete vybrat jméno tiskárny. PDFCreator funguje tak, že pokud v libovol-
ném programu vytisknete dokument na „tuto“ tiskárnu, převede se místo tisku do formátu PDF.        
Program Komunikátor si převod do PDF řeší sám, ale možnost tisku na takto pojmenovatnou 
tiskárnu využijete v jiných programech. Ponechte nastavení tak jak je a potvrďte tlačítkem DALŠÍ.

• Další okno informuje o instalaci „lišty“ do Internet Exploreru. Potvrďte jej tlačítkem DALŠÍ.

• Nyní můžete změnit součásti programu, které se nainstalují. Nastavení potvrďte tlačítkem DALŠÍ.
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• V dalším okně můžete vybrat složku v nabídce Start, do které se vloží zástupce programu. 
Ponechte předvolbu a stiskněte tlačítko DALŠÍ.

• V dalším okně můžete zvolit, kde všude a pro koho se mají vytvořit zástupci programu PDFCrea-
tor. I zde doporučujeme pouze potvrdit tlačítkem DALŠÍ.

• Nyní se konečně zobrazí souhrn provedených nastavení. Potvrďte jej tlačítkem INSTALOVAT.
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• Jakmile instalace skončí, zobrazí se poslední okno. To zavřete stiskem tlačítka DOKONČIT.
• PDFCreator je nainstalován, program Komunikátor nyní může využívat export tiskových sestav do 

formátu PDF. Pro zjednodušení této operace Vám ještě doporučujeme provést drobné nastavení.

2.2  Nastavení programu PDFCreator
Standardně to funguje spolupráce Komunikátoru a PDFCreatoru tak, že jakmile vydáte při tisku z programu 
JAPO pokyn, že chcete sestavu převést do formátu PDF, oba programy tuto činnost provedou a na závěr se 
zeptají, jak má být tisková sestava ve formátu PDF pojmenována a kam má být uložena. 

Takovéto řešení může někomu vyhovovat, jiného ale může naopak zdržovat. Přitom je možné nastavit, aby se 
sestavy pojmenovávaly automaticky a ukládaly na místo, které si vyberete.

• Stiskněte tlačítko START, potom PROGRAMY a PDFCREATOR. Z nabídky vyberte PDFCREATOR.
• Spustí se program PDFCreator. V jeho menu zvolte TISKÁRNA a potom MOŽNOSTI.

• Zobrazí se obsáhlá tabulka možností nastavení programu. Nás ale bude zajímat jen jedna její 
část. V levém sloupci klepněte myší na řádek s názem AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ.

• Zobrazí se tabulka, ve které nejprve zatrhněte možnost POVOLIT AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ.
• Níže budete moci vybrat název souboru. Nám se osvědčil předvolený formát „DateTime“, kdy se 

název souboru PDF skládá z data a času vytvoření (např. 20150826095551.PDF).
• Zaškrtněte rovněž možnost AUTOMATICKY UKLÁDAT DO NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY. O jakou složku 

se bude jednat určíte klepnutím myší na tlačítko s několika tečkami. Vyberte si například Plochu.
• Okno s možnostmi nastavení uzavřete stiskem tlačítka ULOŽIT. 
• Na závěr můžete ukončit i program PDFCreator.
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3.  Nastavení programů JAPO pomocí Asistenta
V předchozích kapitolách jsme si nainstalovali základní i doplňkové programy JAPO. V této kapitole se budeme 
věnovat jejich spuštění a nastavení základních parametrů. Bude se jednat o činnosti, které se většinou provádí 
buď při prvním spuštění programu, nebo při změnách hardware.

3.1  Spuštění programu Asistent
Než začnete pracovat s programy JAPO bude potřeba nastavit řadu údajů. Tak především údaje 
o zpracovávané firmě (název, adresa, IČO, DIČ), údaje o daňovém subjektu (plátcovství DPH, 
nadřízený finanční úřad, obory činnosti) a v případě potřeby také řadu hardwarových parametrů 
(nastavení tisku, barev na displeji, ...). K tomuto účelu slouží program Asistent. Proto jej spusťte 
kliknutím na jeho ikonu.

Při každém vstupu do libovolného programu JAPO (tedy i Asistenta) se na displeji zobrazí informace o účet-
ním a dnešním datu. Máte možnost změnit, případně klávesou ENTER potvrdit. Při prvním startu se účetní 
datum automaticky nastaví na měsíc a rok z aktuálního data. Dnešní datum se přebírá z operačního systému.

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.

• 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.

Dnešní datum

Dnešní datum se přebírá z operačního systému. Pokud jej změníte, automaticky se nová hodnota přenese do 
operačního systému. Kromě údajů o účetním a dnešním datu najdete v okně také informace o aktuální verzi 
programu, datu jeho poslední aktualizace a datum uvedení další verze. Pokud máte přístup na internet, budete 
si moci novou verzi stáhnout, nebo telefonicky objednat.

Skladové datum

I když se s ním v okně, ve kterém potvrzujete dnešní a účetní datum nesetkáte, přesto se zde o něm zmíníme. 
Skladové datum vychází z data účetního (přebírá informaci o účetním roce). Pokud budete využívat skladovou 
evidenci, budete si moci vybrat mezi sklady s uzávěrkou roční nebo měsíční. A právě skladové datum (měsíc) 
určuje, se kterým měsíčním skladem budete pracovat. Skladové datum je možné měnit pouze v Hlavním menu 
programů JAPO pod položkou Dnešní a účetní datum (a jen pokud používáte sklady s měsíční uzávěrkou).
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Jakmile potvrdíte dnešní datum stiskem klávesy ENTER, okno zmizí a program přejde do menu Evidencí. Zde 
před sebou vidíte všechny evidence, které jsou v programu Asistent k dispozici – počínaje textovým editorem 
a konče přiznáním k dani z příjmu.

3.2  Nastavení chování programů JAPO
Protože jsme se zatím nezabývali způsobem ovládání programů JAPO, nebude od věci uvést, že v nabídkách 
a menu se pohybujeme pomocí kurzorových kláves, svoji volbu potvrzujeme klávesou ENTER a odcházíme 
(případně volbu rušíme) klávesou ESC. Podrobnější seznámení s ovládáním programů najdete v kapitole 4.

Nyní tedy stiskněte sklávesu ESC a program přejde z menu evidencí do Hlavního menu. Zde najeďte pomocí 
kurzorových kláves na položku Ovládací panel a stiskněte ENTER. Zábrazí se následující nabídka.

3.2.1  Nastavení údajů o zpracovávané firmě
Pomocí kurzorových kláves zvolte v Ovládacím panelu položku Údaje o zpracovávané firmě a stiskněte ENTER. 
Na displeji se zobrazí formulář, do kterého budete zadávat údaje o firmě, jejíž účetnictví (nebo mzdy, sklady) 
v programu povedete. Údaje se tisknou na výstupních sestavách, proto je vyplňujte je pečlivě a pravdivě. 

Mezi jednotlivými údaji se můžete pohybovat pomocí kurzorových kláves, vyplněnou položku potvrdíte kláve-
sou ENTER, z formuláře odejdete klávesou ESC.

• Kód firmy – libovolná zkratka, pod kterou budete firmu hledat v adresáři. Doporučujeme uvádět 
název v pořadí příjmení, jméno, titul. Kód firmy se nikde netiskne, slouží jen k vyhledávání.. 
Pokud na údaji stisknete klávesu F3, můžete načíst údaje libovolné firmy z adresáře firem.
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• Název firmy, adresa, IČO, DIČ, ... – údaje vyplňte přesně podle živnostenského listu. Pokud na 
kterémkoliv údaji stisknete klávesu F4, můžete načíst údaje „majitele licence na program“

Pokud na posledním údaji stisknete klávesu ENTER (nebo kdekoliv ESC), program se zeptá, zda má vyplněné 
údaje uložit do souboru. Pokud odpovíte Ano, zapíše údaje do adresáře firem a do konfiguračních souborů.

3.2.2  Detaily o daňovém subjektu
Pod stejnojmennou položkou v Ovládacím panelu se skrývá řada údajů, které se uvádějí na daňových přizná-
ních a výkazech odevzdávaných na finančním úřadě. Protože je řadu dokladů možné pomocí Komunikátora 
podávat elektronicky (na internetu), je správnost zadaných údajů kontrolována pomocí oficiálních číselníků.

V následujícím textu najdete přehled nejdůležitějších zadávaných údajů: 

• 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 - daňový 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 ...
• Daňový zástupce - pokud ho máte, nejprve mezerníkem zvolíte, jestli se jedná o fyzickou nebo 

právnickou osobu. Následně budete moci zadat podrobnosti.
• Osoba oprávněná k podpisu přiznání - uvádí se jméno, příjmení, DIČ daňového zástupce 

(pokud existuje) a údaje o osobě, která sestavila přiznání (jméno, příjmení, telefon)

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

3.2.3  Nastavení provozu aplikací
V programu Asistent je tato nabídka poměrně chudá. V ostatních programech JAPO ale můžete ve stejnojmen-
né položce podrobně nastavit chování účetních knih, fakturace, skladů apod.  

3.2.4  Nastavení práv obsluhy
Touto volbou můžete zaheslovat přístup k určitým funkcím programu (tisku, vkládání, opravě nebo mazání 
dokladů apod.). Zaheslování přístupu má dva kroky:

• Nejprve je nutné vybrat funkce, které chcete zaheslovat. K tomuto účelu se zobrazí tabulka.
• Následně můžete zadat heslo. Způsob zadávání a rušení hesla je popsán v bodě 3.5.10. 

3.2.5  Nastavení archivace dat
Zde můžete nastavit, do jaké složky (adresáře) a na jaký disk se bude provádět archivace dat. Uvádí se kom-
pletní cesta. Současně můžete omezit počet multilicencí, které se budou najednou archivovat.
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3.2.6  DOSBox, sítě
Zde můžete upravit chování programů JAPO v síti nebo v 64 bitových Windows v prostředí DOSBoxu.

• Prostředí DOSBox - na Ano přepněte jen v případě, že programy JAPO v DOSBoxu spouštíte !
• Přihlašování - pokud jej zapnete, program před svým spuštěním zkontroluje, jestli se soubory 

dané multilicence nepracuje jiný program. Dovolí pracovat pouze s těmi, které jsou volné.
• Sledování archivace - indikuje, jestli bude program upozorňovat na neprovádění archivace.
• Volitelné adresáře - touto volbou můžete umožnit ruční nastavení některých datových adresářů.
• Datové adresáře - některé jsou pevně předvoleny, jiné je možné ručně upravit (je-li to povoleno).

3.2.7  Nastavení národního prostředí (není třeba měnit)
V položce Národní prostředí můžete zvolit, zda budou programy JAPO používat vnitřní generátor diakritických 
znaků (pro displej a klávesnici), nebo zda využijí znaky poskytované operačním systémem. Rovněž je možné 
nastavit, zda bude program používat diakritiku v normě Kamenických nebo Latin2.

3.2.8  Nastavení tiskárny (není třeba měnit)
Veškeré nastavení v současné době spočívá v kontrole Výstupního zařízení:

• Výstupní zařízení určuje, zda budou programy JAPO tisknout přímo na tiskárnu připojenou 
k počítači pomocí paralelního portu, nebo odešlou tiskovou sestavu do programu Komunikátor, 
který provede tisk za ně. Opakovaným stiskem klávesy ENTER se přepíná mezi volbami TISKÁR-
NA (připojená přes paralelní port), KOMUNIKÁTOR CZ (předvoleno) a KOMUNIKÁTOR US (tisk 
bez diakritiky).

3.2.9  Nastavení displeje (není třeba měnit)
V položce nastavení displeje můžete upravit barevné řešení programů. K dispozici je několik barevných sché-
mat, optimalizovaných pro různé typy monitorů. Změna barevného schematu má smysl pouze v případě, že 
máte připojen jiný než barevný displej.

3.2.10  Přístupové heslo
Pokud chcete zabránit neautorizovaným osobám ve vstupu do programu, můžete si nastavit přístupové heslo. 
Jakmile heslo zadáte, stiskněte klávesu ENTER. Pozor, při psaní jsou místo znaků zobrazovány hvězdičky. 

Aby měl program jistotu, že zadané heslo je správné, budete požádáni o jeho zopakování. Opět jej zadejte a 
potvrďte klávesou ENTER. Pokud se budou obě hesla shodovat, program si je uloží do konfiguračního souboru 
a při dalším spuštění bude vyžadovat jeho zadání.

• Pokud budete kdykoliv chtít přístupové heslo zrušit, stačí vybrat v Ovládacím panelu stejnojmen-
nou položku a jako heslo zadat NONE a totéž i zopakovat. Původní přístupové heslo se tím zruší.

Poznámka: pokud zadáte heslo JSWDELETE, program pípne a do ukončení činnosti Vám umožní mazat údaje, 
které byly dříve blokovány. Protože si však po odblokování můžete „nabourat“ návaznost účetních dat, doporu-
čujeme ihned po smazání ukončit program a opět jej spustit. Tím se obnoví ochrana dat.
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4.  Základní prvky ovládání programů JAPO
Tato kapitola má za cíl naučit Vás orientovat se v grafickém prostředí programu, ovládat jeho jednotlivé prvky 
a modifikovat je. Sami zjistíte, že grafické prostředí je velmi jednoduché a názorné.

4.1  Úvodní informační okno
Pokud spustíte kterýkoliv program JAPO, zobrazí se nejprve úvodní informační okno. Potvrzujete v něm účetní 
a dnešní datum, při prvním vstupu do programu potvrzujete licenční podmínky, máte-li program chráněn 
heslem, musíte jej zde zadat. Kromě toho se mohou v úvodním informačním okně vyskytovat také upozornění 
na nedostatek místa na pevném disku nebo chybové hlášení při poškození programu nebo datových souborů 
(případně při zjištění vadných sektorů na pevném disku).

Kromě těchto proměnných informací najdete v úvodním informačním okně také ikonu programu, údaj o jeho 
verzi (např. Asistent 2011, verze 3.2), datum poslední aktualizace programu a datum uvedení nového upgrade.

Pokud na kterýkoliv dotaz v úvodním okně odpovíte stiskem klávesy ESC, okno zmizí a program se ukončí. 
Chcete-li do programu vstoupit, musíte položky uváděné v informačním okně potvrzovat klávesou ENTER.

4.2  Horní informační řádek
Na prvním řádku programu najdete řadu informací, které popisují zvolený program a data, se kterými pracuje:

• Název programu (např. Asistent)
• Sériové číslo programu (např. C01812-05234-001)
• Název zpracovávané firmy
• Skladový měsíc (1 – 12)
• Účetní datum (MM.RRRR)
• Dnešní datum (DD.MM.RRRR)
• Aktuální čas

Na údaje uvedené v horním informačním řádku můžete být dotázáni pracovníkem naší telefonní hot-line, po-
kud se na něj obrátíte s nějakým složitějším dotazem.

4.3  Spodní stavový řádek (status line)
Tento řádek Vám v každém okamžiku pomáhá v rozhodování, co dále. Na každém údaji zde najdete možnos-
ti dalšího postupu a funkční klávesy, které máte k dispozici. Pokud jste si v některé z evidencí uložili obsah 
záznamu do paměti, je to v tomto řádku identifikováno zkratkou MEM (memory).

4.4  Menu (nabídky)
Výběr v menu, to je základní prvek ovládání programu. Ve standardním nastavení má menu tmavě modrou 
barvu a světle šedými písmeny jsou na něm vypsány všechny dostupné volby. Jeden z řádků v menu má šedou 
barvu s modrými písmeny. Tomuto řádku říkáme vybraná položka. Pomocí šipek můžete přesunovat vybranou 
položku po jednotlivých řádcích a klávesou ENTER ji aktivovat. Totéž a rychleji dosáhnete také pomocí zkráce-
né volby – stačí, když stisknete zvýrazněné písmeno příslušného řádku.

V menu můžete použít následující klávesy:

• Up (šipka nahoru) – pohyb o jeden řádek výš - jste li na prvním řádku, dostanete se automaticky 
na řádek poslední.

• Down (šipka dolů) – pohyb o řádek níž – jste li na posledním řádku, dostanete se automaticky na 
řádek první.

• Home – přesune vybranou položku na první řádek
• End – přesune vybranou položku na poslední řádek
• Zvýrazněné písmeno (bílé) – aktivuje funkci v řádku, ve kterém se nachází
• Enter – aktivuje vybranou položku
• Esc – opustí menu a vrátí se na předchozí úroveň programu. Pokud stisknete Esc v hlavním menu, 

opustíte celý program.

V každém programu JAPO najdete tři velmi důležitá menu, o kterých je nutné se zmínit.
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4.4.1  Hlavní menu
Pokud potvrdíte poslední položku úvodního infor-
mačního okna (bod 4.1) klávesou ENTER, zobrazí se 
na displeji Hlavní menu daného programu. Jsou zde 
soustředěny servisní funkce, do kterých není třeba tak 
často chodit.

Struktura Hlavního menu je vždy stejná (některé 
položky mohou být vypuštěny, pokud pro ně není 
v daném programu opodstatnění).

Pouze v programu Asistent najdete několik jedineč-
ných funkcí, které si popíšeme dále.

Přehled položek v hlavím menu programu JAPO:

• Evidence – nejdůležitější účetní knihy a evidence
• Pomocné evidence – pomocné knihy a evidence
• Ovládací panel – nastavení chování programu
• Správce souborů – v programu Asistent kompletní servisní zázemí datových souborů, v ostat-

ních programech pouze informace o umístění datových souborů
• Dnešní a účetní datum – možnost nastavit dnešní, účetní a případně skladové datum
• Informace o programu – najdete zde kontakt na výrobce programu, přehled změn v posledním 

upgrade a informace o stáří programu (není v programu Asistent).
• Multilicence – pokud máte zakoupenu verzi pro vedení více firem, můžete prostřednictvím této 

položky přepínat mezi jednotlivými firmami.

Program Asistent kromě toho obsahuje několik specifických položek:

• Povolení instalace upgrade - povolení instalace z CD nebo internetu konfiguračním heslem.
• Registrace a doplňkové služby – možnost měnit údaje o zpracovávané firmě, tisknout regist-

rační kartu, objednávky upgrade, automatického zasílání změn atd.
• Konfigurační heslo programu – možnost zjistit instalační heslo vybraného programu, po jehož 

sdělení pracovníkovi na hot-line JAPO může být vygenerováno konfigurační heslo, měnící parame-
try programu. Takto lze povolit instalaci z internetu, zvýšit počet licencí ...

• Informace o programech – zde můžete zjistit ke každému nainstalovanému programu jeho 
verzi, variantu, stáří apod.

Při vstupu do kteréhokoliv programu JAPO se hlavní menu zobrazí na displeji a automaticky se vybere první 
položka tohoto menu – tedy evidence.

4.4.2  Menu Evidencí
Je nejdůležitější částí každého programu, jsou 
zde soustředěny hlavní účetní knihy a eviden-
ce. To, jaké knihy zde najdete, závisí nejen na 
konkrétním programu, ale také na jeho variantě 
(programy JAPO jsou řešeny stavebnicově 
a rozsah knih a evidencí je možné přizpůsobit 
požadavkům uživatele).

4.4.3  Menu multilicencí
Máte-li program pro vedení více firem, najdete v Hlavním menu položku multilicence (v programu Asistent 
je tato položka vždy). Když ji vyberete a stisknete na ní ENTER, zobrazí se na displeji nabídka multilicencí. 
Osahuje 10 očíslovaných řádků (1 – 10, 11 – 20 atd.), za číslem bude po obsazení dané licence zobrazen název 
vedené firmy. Na prvním a posledním řádku je možnost přechodu na předchozích nebo následujících 10 firem.
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V programech JAPO je současně možné vést až 
990 firem. Každá firma může mít zvláštní daňové 
nastavení (odčitatelné položky, daňové tabulky, …) 
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.

4.4.4  Ostatní menu
Kromě těchto nejdůležitějších se v programech JAPO setkáte s množstvím dalších nabídek a menu. V každé 
účetní knize nebo evidenci je možné po stisku klávesy F10 zobrazit menu, ve kterém jsou soustředěny funkce 
a tiskové sestavy, které se týkají dané knihy. Řadu dalších menu najdete také v ovládacích panelech, správci 
souborů, apod. Vždy je ale ovládání naprosto shodné takže se nemáte čeho bát.

4.5  Aktualizační menu
Pokud v menu Evidencí vyberete kteroukoliv účetní knihu nebo evidenci a stisknete na ní klávesu ENTER, 
zobrazí se na displeji aktualizační menu této knihy (evidence).

Aktualizační menu je základním prvkem, který používají programy JAPO k prohlížení datových souborů, Jeho 
prostřednictvím můžete listovat v dříve pořízených záznamech, vkládat nové nebo mazat nepotřebné. Mimo to 
zde můžete vyvolávat další funkce a tiskové sestavy, které se týkají zvolené knihy nebo evidence.

Aktualizační menu si můžete představit jako vodorovný válec, na kterém jsou napsány jednotlivé pohyby. Před 
sebou máte vždy jen část válce (to co se vejde na displej). Rosah zobrazených pohybů můžete ovlivnit otáče-
ním válce – v našem případě pomocí kurzorových kláves.

V záhlaví aktualizačního menu (modrý řádek) vidíte pojmenování jednotlivých sloupců, v patičce (modrý 
řádek) pak název zobrazené účetní knihy a přehled nejdůležitějších funkčních kláves.

V aktualizačním menu samozřejmě nemohou být zobrazeny všechny evidované údaje, je zde pouze to nejdůle-
žitější Kompletní přehled údajů se zobrazí až ve vstupním datovém formuláři, který bude popsán v kapitole 4.6.

Všechny klávesy, které mají v aktualizačním menu nějakou funkci najdete v následujícím přehledu:

• Up (šipka nahoru) – posune vybranou položku o řádek výš. Pokud je stisknuta na prvním řádku 
aktualizačního menu, zobrazí předchozí (neviditelný) řádek.

• Down (šipka dolů) – posune vybranou položku o řádek níž. Pokud je stisknuta na posledním 
řádku aktualizačního menu, zobrazí další (neviditelný) řádek.

• PgUp – o stránku nahoru – posune vybranou položku o 17 řádků výš
• PgDn – o stránku dolů – posune vybranou položku o 17 řádků níž
• Home – posune vybranou položku na první řádek aktualizačního menu
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• End – posune vybranou položku na poslední řádek aktualizačního menu
• Insert – vloží do souboru nový záznam, např. do adresáře novou firmu. Na displeji se zobrazí 

vstupní datový formulář (viz bod 4.6) který můžete vyplnit a zapsat.
• Enter – zobrazí vybranou položku (např. firmu) ve vstupním datovém formuláři a vy máte mož-

nost jednotlivé údaje opravit a zapsat.
• Del (Delete) – smaže vybranou položku (např. firmu). Nejprve ji zobrazí ve vstupním datovém 

formuláři a potom se zeptá, jestli na vymazání trváte.
• Ctrl Enter – vyhledá větu v souboru (např. firmu), která vyhovuje zadané podmínce
• Ctrl F – vyhledá všechny věty v souboru, které vyhovují zadané kombinaci podmínek a označí je 

v posledním sloupci aktualizačního menu černým čtverečkem.
• Mezerník – označí (nebo odznačí) vybranou položku černým čtverečkem (v posledním sloupci 

aktualizačního menu).
• + (plus) – označí všechny věty v souboru (černým čtverečkem)
• - (mínus) – odznačí všechny věty v souboru (černý čtvereček v posledním sloupci zmizí)
• * (hvězdička) – provede inverzi v označení (označené odznačí a naopak)
• Esc – opustí aktualizační menu a vrátí se do menu Evidencí nebo Pomocných evidencí
• F1 – zobrazí informace o datovém souboru, do kterého zapisujete data (počet vět, datum posled-

ního zápisu, umístění souboru, jeho název, …)
• F2 – zobrazí nabídku sestav, které je možné tisknout graficky pomocí programu Komunikátor
• F3, F4, …nejdůležitější funkce a tiskové sestavy jsou přímo přístupné pomocí funkčních kláves
• F10 – zobrazí nabídku (menu), ve které můžete vybírat funkce a tiskové sestavy, týkající se aktu-

ální účetní knihy nebo evidence

4.6  Vstupní datový formulář
Vstupní datový formulář se v aktualizačním menu zobrazí, pokud byla stisknuta klávesa INS, ENTER nebo DEL 
(DELETE), nebo automaticky pokud je daná evidence prázdná. Formulář má černou barvu s šedými písmeny.

Vstupní datový formulář obsahuje všechny údaje, které jsou v dané účetní knize nebo evidenci zapsány. 
Při vstupu do formuláře se kurzor automaticky nastaví na první údaj. Vy pak máte možnost tento údaj vyplnit 
(případně opravit) a změnu klávesou ENTER potvrdit. Kurzor se pak automaticky přesune na další údaj. Tímto 
způsobem můžete postupně aktualizovat všechny údaje. Jakmile stisknete klávesu ENTER na posledním údaji, 
program se zeptá, jestli má větu zapsat do souboru. Po odpovědi se vrátí do aktualizačního menu.

Pohyb mezi jednotlivými údaji ve formuláři je možný také pomocí kurzorových kláves – v tomto případě šipek 
nahoru a dolů. Formulář také můžete kdykoliv opustit stiskem klávesy ESC.

Ve vstupním datovém formuláři máte k dispozici následující klávesy:

• Up (šipka nahoru) – posune kurzor na předcházející údaj ve formuláři. Pokud ji stisknete na prv-
ním údaji ve formuláři, přesune se na údaj poslední.

• Down (šipka dolů) – posune kurzor na následující údaj ve formuláři. Pokud ji stisknete na posled-
ním údaji ve formuláři, přesune se na údaj první.

• PgUp – zkopíruje obsah formuláře do paměti (na stavovém řádku displeje se rozsvítí MEM).
• PgDn – zkopíruje obsah paměti do vstupního datového formuláře.
• Esc – opustí formulář a po dotazu, mají-li být změny zapsány, se vrátí do aktualizačního menu

Na každém údaji vstupního datového formuláře fungují tyto klávesy:

• Home – přesune kurzor na první znak v údaji.
• End – přesune kurzor na poslední znak v údaji.
• Insert – změna režimu psaní znaků z vkládání na přepisování a zpět. Pro správnou funkci je na 

většině položek vhodnější režim přepisování (kurzor bliká ve formě čtverečku).
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• Enter – potvrdí změny provedené v údaji a přesune kurzor na následující údaj.
• Del (Delete) – smaže znak v údaji od kurzoru vpravo
• Erase – smaže znak v údaji od kurzoru vlevo
• Ln (šipka vlevo) – posune kurzor v údaji o znak vlevo
• Rn (šipka vpravo) – posune kurzor v údaji o znak vpravo
• F3, F4, … na některých údajích mají tyto funkční klávesy specifické funkce.
• Ctrl S … zobrazí na displeji nabídku speciálních znaků, které nejsou běžně z klávesnice dostupné 

(hranaté a složené závorky, &, @, # apod.). Potřebný znak stačí pomocí mezerníku vybrat.

Ve vstupním datovém formuláři se může vyskytovat několik typů datových údajů. Jejich aktualizace je v zásadě 
shodná, liší se jen množstvím kláves, které je možné použít:

• Text – je nejjednodušším datovým údajem. Textové položky mají v programu délku od jednoho 
do 60 znaků a slouží zejména ke psaní názvů, poznámek, adres apod. Do textové položky je 
možné psát písmena, číslice i speciální znaky.

◊ Pokud je v ovládacím panelu nastaveno, že máte připojenu čtečku čárového kódu, 
jsou české znaky zapsané v první řadě kláves na klávesnici (+ěščřžýáíé) automatic-
ky nahrazeny čísly, umístěnými na příslušné klávese (1234567890). 

◊ Po stisku kombinace kláves „Ctrl“ a „S“ můžete z tabulky vybrat speciální znaky. 
◊ Po stisku kombinace kláves „Ctrl“ a „D“ můžete vybrat znaky s diakritikou.

• Znak – údaje typu znak slouží ke specifikaci jedné z více možností. Do údaje lze zapsat jen ta 
písmena nebo číslice, jež jsou na spodním stavovém řádku (nebo v seznamu zobrazeném po 
stisku klávesy F3) vyjmenovány.

• Celé číslo – do tohoto údaje je možné zapsat pouze celé číslo bez desetinných míst. K zápisu 
slouží numerické klávesy, písmena ani zvláštní znaky nelze psát. V řadě případů je také určena 
minimální a maximální hodnota, jakou může údaj nabývat. Pokud tyto meze přesáhne, je vypsá-
no chybové hlášení a odchod z údaje je blokován tak dlouho, dokud není provedena oprava.

• Reálné číslo – do tohoto údaje je možné zapsat celé číslo s desetinnými místy. K zápisu slouží 
numerické klávesy, písmena ani zvláštní znaky nelze psát. V řadě případů je také určena minimál-
ní a maximální hodnota, jakou může číselný údaj nabývat. Pokud tyto meze přesáhne, je vypsáno 
chybové hlášení a odchod z údaje je blokován tak dlouho, dokud není provedena oprava.

• Přepínač – v tomto údaji je možné použít pouze určené hodnoty, které se nastavují stiskem me-
zerníku. Nejčastěji tento údaj nabývá hodnot Ano – Ne.

• Datum – tento údaj snad ani není nutné popisovat. Do programu se zadává v kompletním 
formátu a často je již přednastaveno (měsíc a rok se vyplní pomocí účetního data). Tečky oddě-
lující den, měsíc a rok není třeba zadávat. Program kontroluje nelogické záznamy a do provedení 
opravy neumožní údaj opustit. Na většině datumových údajů je možné po stisku klávesy F4 vložit 
do údaje hodnotu aktuálního (nebo jiného) data bez nutnosti vypisování.

Při vyplňování vstupního datového formuláře sledujte nápovědu na spodním stavovém řádku programu. Najde-
te zde nejen pokyny co máte do údaje napsat, ale také pomocné klávesy, které Vám mohou ušetřit práci (vloží 
dnešní datum, vypočítají DPH, nabízí seznam firem apod.).

4.7  Správce tisku (náhledové okno)
Programy JAPO obsahují velké množství tiskových sestav, které se před vlastním tiskem nejprve zobrazí na dis-
pleji v náhledovém okně. V tomto prostředí máte možnost sestavou listovat, kontrolovat jednotlivé zobrazené 
údaje, měnit formátování tisku, a až budete spokojeni, zahájit tisk.

Protože žádná sestava se na displej nevejde kompletně, je zobrazena jen její část. Zbývající skryté části můžete 
zobrazit po stisku kurzorových kláves. Tisk můžete zahájit klávesou F2, formátování změníte klávesou F3. Z ná-
hledového okna také kdykoliv odejdete po stisku klávesy Esc. 

V náhledovém okně můžete použít tyto klávesy:

• Kurzorové klávesy – posunujete kurzor doleva, doprava, nahoru a dolů. Ve spodní části okna je 
zobrazeno počítadlo řádků a sloupců, které indikuje, kde se kurzor v sestavě právě nalézá.

• PgUp – o stránku nahoru - posune kurzor o 23 řádků výš.
• PgDn – o stránku dolů – posune kurzor o 23 řádků níž.
• Home – posune kurzor na začátek řádku
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• End – posune kurzor na konec řádku
• Esc – opustí náhledové okno a vrátí se do předchozí nabídky (např. do menu)
• F2 – zahájí tisk sestavy
• F3 – umožní nastavit formát tisku
• F4 – export - k dispozici je řada předvolených variant (volitelný textový formát, archivace sestavy 

do složky JAPO, převod do Excelu ve formátu CSV, zápis do formátu HTML).
• F5 – příloha mailu – exportuje tiskovou sestavu do souboru ve formátu HTML, který uloží na aktu-

álním disku do kořenového adresáře. Název souboru bude zobrazen na displeji.
• F7 - zápis do souboru - můžete nastavit název a umístění i kódování diakritiky.

Pomocí náhledového okna jsou tištěny všechny sestavy z programů JAPO s vyjímkou těch, které se posílají do 
programu Komunikátor v grafickém tvaru a s firemním logem.

4.7.1  Změna formátu tisku
Při vygenerování tiskové sestavy jsou automaticky nastaveny parametry tiskárny, uvedené v Ovládacím panelu 
tiskárny v programu Asistent (délka stránky, levý a horní okraj, počet kopií apod.). Aktuální zobrazená sesta-
va ale může vyžadovat drobné korekce (např. změnit délku stránky, aby stránkování nevycházelo doprostřed 
tabulky). K tomuto účelu je připravena změna formátu tisku.

• Změna formátu tisku je k dispozici pouze u přímého tisku na tiskárnu. Pokud tisknete sestavy 
pomocí programu Komunikátor, není změna formátu tisku k dispozici.

4.7.2  Zahájení tisku
Stisknete-li v náhledovém okně klávesu F2, zobrazí se na 
displeji tabulka „Zahájení tisku“, obsahující dotazy:

• Tisk od strany – automaticky je nastavena strana 1
• Tisk do strany – automaticky je nastavena poslední strana
• Stránkovat – přepínačem Ano / Ne určujete, zda má program po vytištění sestavy odstránkovat. 

Standardně je nastaveno Ano, pokud odpovíte Ne, můžete na poslední stránku tisku přidat další 
sestavu. Tímto způsobem lze např. na jednu stranu A4 umístit několik kratších sestav.

• Sestavu – přepínač Vytisknout / Exportovat do PDF. Standardně je nastaveno Vytisknout, pokud 
zvolíte Export do PDF, bude sestava pomocí Komunikátora a PDF Creatoru převedena do uni-
verzálního formátu PDF. Toto je volitelná funkce, která nemusí být ve standardní verzi programu 
obsažena (bude třeba ji přiobjednat).

• Počet kopií – je přednastavena hodnota uložená v Ovládacím panelu tiskárny programu Asistent.

Po stisku klávesy ENTER na poslední položce v okně se program zeptá, zda má zahájit tisk. Odpovězte Ano.
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4.7.3  Export tiskové sestavy
Pokud v náhledovém okně stisknete klávesu F4, budete moci tiskovou sestavu převést do textového souboru:

• ve volitelném formátu (můžete vybrat umístění, název a kódování diakritiky)
• jako příloha e-mailu ve formátu TXT s kódováním CP1250 (Windows)
• archivace sestavy do složky JAPO ve formátu TXT
• ve formátu CSV pro načtení do Excelu (jednotlivé sloupce jsou odděleny tabelátorem)
• do formátu HTML s kódováním CP1250 (Windows)

4.7.4  Příloha mailu
Stisknete-li v náhledovém okně klávesu F5, budete moci uložit aktuální tiskovou sestavu jako přílohu mailu ve 
formátu HTML. Kódování diakritiky bude nastaveno na CP1250, název bude jedinečný a bude odpovídat vybra-
né tiskové sestavě. Soubor bude uložen do kořenového adresáře disku. 

4.7.5  Tisk sestavy pomocí Komunikátoru
Stisknete-li v náhledovém okně klávesu F6, můžete aktuální sestavu vytisknout pomocí programu Komunikátor. 
A to i tehdy, pokud máte v Ovládacím panelu tiskárny nastaveno jako výstupní zařízení tiskárnu.

4.7.6  Zápis sestavy do textového souboru
Stisknete-li v náhledovém okně klávesu F7, budete moci přímo uložit aktuální tiskovou sestavu do textového 
souboru. Opět můžete nastavit kódování diakritiky, název a umístění výsledného souboru.
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5.  Datové soubory
Programy JAPO používají pro zápis údajů v účetních knihách a evidencích datové soubory. Tyto jsou uloženy 
na pevném disku Vašeho počítače v oddělených složkách, pojmenovaných podle jednotlivých účetních let.

Při prvním vstupu do každé evidence se soubor automaticky založí. Pokud je to vhodné, naplní se také předvo-
lenými údaji. Mezi takovéto přednastavené soubory patří:

• Účtovací a součtovací klíče
• Mzdové klíče a informační klíče
• Daňové tabulky, odčitatelné položky
• Druhy činností ve mzdách
• Číselníky okresů, států EU, činností, PSČ apod.
• Vzory přijatých a vydaných dokladů, vzory peněžního deníku
• Do adresáře firem se vloží vizitka firmy JAPO
• Do katalogu služeb se předvolí několik služeb s různými sazbami DPH (u plátců DPH).
• Do adresáře institucí ve Mzdách se zapíší údaje o FÚ, OSSZ a VZP

Většina datových souborů má roční platnost. Můžeme si to přirovnat k šanonu – do toho také nezakládáte 
doklady roku 2002, 2003, 2004 … Pro každý rok musíte mít zvláštní šanon. Stejné je to s datovými soubory. 
Aby byla snadná kontrola účetních dat a minimalizovalo se riziko pomíchání dokladů, které spolu nesouvisí, 
budete mít pro každý účetní rok zvláštní peněžní deník, pohledávky, faktury … Opět to nepoznáte, program 
bude přecházet mezi jednotlivými soubory automaticky podle toho, které účetní datum zvolíte.

Několik souborů se tomuto pravidlu vymyká – mají neomezenou platnost. Je to proto, že údaje v nich uvedené 
se týkají více období současně. Mezi takovéto soubory patří:

• Střediska
• Evidence dlouhodobého majetku
• Evidence drobného majetku
• Odpisy
• Katalog služeb
• Vzory přijatých a vydaných dokladů, vzory peněžního deníku
• Dopravní prostředky

Pokud mají datové soubory roční platnost, jsou pohyby v nich zapsané k dispozici pouze v jednom účetním 
roce. Protože je ale potřeba u některých evidencí převádět na začátku účetního období počáteční stavy, neza-
placené doklady apod., jsou v programu připraveny převodní funkce.

Datový soubor je složitá struktura, která Vám bude při dobré péči spolehlivě sloužit. Už z povahy účetních 
dat vyplývá, že se jedná o citlivé informace, ve kterých se každá chyba může několikanásobně vymstít. Proto 
je potřeba, aby Váš počítač měl optimální podmínky k práci. Nemyslíme tím jen správnou teplotu a umístění 
v místnosti kde je minimum prachu a cigaretového kouře. Myslíme tím také skutečných 220V a 50Hz ve Vaší 
zásuvce bez výpadků, šumů a rázů. A to bohužel u nás není běžné.

Už v příslušné ČSN najdete ustanovení, že důležité počítače mají být chráněny pomocí záložních zdrojů (UPS) 
a filtrů. Bohužel prodejci na tuto „drobnost“ neupozorňují a v praxi se pak můžeme setkat s „modrými tabul-
kami“ ve Windows, zamrzajícími programy a poškozenými soubory. Pokud k výpadku nebo šumu dojde ve 
chvíli, kdy sledujete televizi, projeví se to maximálně tím, že politik bude mít přes tvář na moment barevnou 
šmouhu. Pokud však k témuž dojde během zápisu, může to v lepším případě dopadnout tak, že program po 
sobě nebude schopen záznam přečíst. V horším případě načte místo 1 třeba 9 a co to udělá v celkovém součtu 
si umíte představit.

Aby to nevypadalo, že za to může program, je třeba uvést ještě jednu drobnost. Ve chvíli, kdy dáte programu 
povel „zapiš pohledávku do souboru“ program opravdu předá tuto informaci operačnímu systému. Ten však 
fyzicky zapisuje data po větších blocích, navíc musí optimalizovat svoji práci také se čtením nebo zápisem, 
o které ho mohl požádat jiný program. Takže mezi okamžikem, kdy dáte povel a kdy bude zápis skutečně 
proveden, může uplynout určitá doba. A pokud v této době nebo během čtení či zápisu dojde i k minimálnímu 
výpadku napětí nebo šumu, počítač „zblbne“, hlavička pevného disku může „klepnout“ do plotny a poškodit ji, 
zkrátka může dojít k různému stupni poškození počítače nebo dat.

Proto se snažíme suplovat prodejce a doporučujeme – chraňte svůj počítač a hlavně svoje data a pořiďte si 
záložní zdroj UPS. Nejlevnější typy stály v roce 2014 kolem 1000 Kč, což je méně, než zaplatíte specializované 
firmě za opravu poškozeného počítače nebo záchranu zdegenerovaných souborů.

Protože ale většina uživatelů neposlechne dobře míněné rady, jsou v programu Asistent připraveny nástroje 
které mohou pomoci odstranit drobnější závady v datových souborech.



Z  A  Č  Í  N  Á  M  E    S    P  R  O  G  R  A  M  Y    J  A  P  O

2 6

5.1  Správce souborů v programu Asistent
V hlavním menu programu Asistent je pod položkou 
„Správce souborů“ umístěno centrum pro servis 
datových souborů. Můžete zde provádět:

• Nucené založení (kompletní vymazání) datových souborů
• Obnovení indexů poškozených datových souborů
• Speciální kontrolní funkce
• Export vybraných souborů v indexovém a textovém tvaru
• Import vybraných souborů v indexovém a textovém tvaru
• Převod vybraných souborů do následujícího účetního roku

Všechny operace, které se provádí s datovými soubory jsou velmi citlivé a mohou mít za následek ztrátu dat. 
Při vstupu do Správce souborů program zobrazí informaci, o soubory které firmy a za jaký účetní rok se jedná.

5.1.1  Automatické zakládání souborů
Programy JAPO obsahují funkci automatického zakládání souborů. Jakmile například vstoupíte do nového 
účetního roku, program si automaticky založí všechny soubory, které potřebuje. Pokud byste chtěli tuto funkci 
zablokovat a soubory zakládat jen ručně, můžete to učinit v Ovládacím panelu - Nastavení provozu aplikací.

5.1.2  Nucené založení souborů
Pokud se vyskytne nutnost celý soubor najednou vymazat, ať už je to z důvodu, že je poškozený, nebo jen 
proto, že jste si do něj zkoušeli psát nesmyslné příklady a teď jej chcete před zahájením vážné práce vyčistit, 
můžete to udělat ve Správci souborů – Založení datových souborů. ¨
Pokud vyberete stejnojmennou položku, budete nejprve požádáni o zadání přístupového hesla. 

Zadejte proto heslo ZALOZENI a potvrďte klávesou ENTER. Zobrazí se upozornění, se kterými datovými sou-
bory budete pracovat (jakého účetního data a které vedené firmě patří.

Potvrďte upozornění libovolnou klávesou. Pak už se před Vámi zobrazí nabídka kategorií (skupin) souborů:

Vyberte jednu ze skupin a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se další nabídka, ve které jsou pod sebou uvedeny 
názvy datových souborů a u každého také počet vět a datum poslední aktualizace.
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Pokud budete chtít kterýkoliv ze souborů vymazat, stiskněte na něm klávesu ENTER. Program začne pištět a na 
displeji se zobrazí následující upozornění:

Jste-li si jisti tím, co děláte, odpovězte na dotaz volbou ANO. Program opět bude pištět a zobrazí varování:

Pokud opravdu chcete soubor založit, budete muset postupně:

• Stisknout klávesu F6
• Stisknout klávesu F8

Pokud tyto podmínky splníte, soubor se nevratně vymaže a program se vrátí do přehledu souborů.

5.1.3  Obnovení indexů
V případě, že vinou absence záložního zdroje u počítače, nebo chybou pevného disku dojde k poškození dato-
vých souborů, obsahuje Správce souborů funkci Obnovení indexů, která může v lehčích případech pomoci.

Dříve než se pokusíte poškozený soubor léčit, proveďte archivaci dat. V případě, že by obnovení indexů 
nepomohlo a stav souboru se naopak zhoršil, budete mít k čemu se vrátit a navíc budete moci zaslat původní 
soubor do firmy JAPO, kde se jej naši specialisté pokusí spravit.

Pokud zvolíte ve Správci souborů programu Asistent položku 
Rekonstrukce indexů, zobrazí se na displeji nabídka skupin sou-
borů. Vyberte kam soubor, který chcete opravit patří, a stiskněte 
klávesu ENTER. 

Zobrazí se nabídka, ve které jsou pod sebou uvedeny názvy da-
tových souborů. Zvolte ten, který chcete reindexovat a stiskněte 
na něm ENTER.

Program se ujistí, jestli to myslíte vážně a po kladné odpovědi zahájí obnovu. O jejím průběhu Vás informuje 
na spodním stavovém řádku. Jakmile bude hotov, pípne a vrátí se do nabídky skupin souborů.
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5.1.4  Konverze dat do nového formátu
V roce 2015 byla zavedena třetí sazba DPH a to si vyžádalo provést změnu struktur datových souborů. Pod 
touto položkou se prováděla konverze starých datových souborů do nového formátu, který dokážou přečíst 
programy JAPO vydané po 1. lednu 2015.

5.1.5  Import a export souborů v indexovém tvaru
Řada uživatelů potřebuje používat programy JAPO na více počítačích a přenášet mezi nimi data. Jeden počítač 
mají například ve skladu, druhý u účetní. Ve skladu se evidují příjmy a výdeje a vystavují faktury, které se pak 
přenáší do účtárny, kde se zaúčtují a sledují úhrady … V těchto případech je třeba zabezpečit přenos datových 
souborů. Pokud to není možné udělat lokální počítačovou sítí, přichází ke slovu import a export dat.

Pokud ve Správci souborů programu Asistent zvolíte Export souborů, budete moci vytřídit položky (vybraného 
souboru), které budou potom přeneseny na jiný počítač.

Pokud zvolíte funkci import souborů, můžete do svého programu načíst data, vytvořená na jiném počítači.

K zápisu dat na disketu nebo k přečtení dat z diskety a jejich nakopírování na pevný disk počítače se používá 
program Přenos, který při nákupu aplikací JAPO pro dvě PC poskytujeme ZDARMA.

Podrobný postup přenosu dat mezi dvěma počítači

1. počítač:
• Spusťte program Asistent a přejděte do jeho Hlavního menu
• Vyberte Správce souborů a potom Export souborů
• V části „Export souborů v indexovém tvaru“ si vyberte soubory, které chcete exportovat.
• Na položce s názvem příslušného souboru stiskněte ENTER. Pokud má soubor více řad (např. 

více řad faktur, skladů, …) zeptá se program kterou řadu chcete přenášet. U některých souborů 
máte také možnost omezit rozsah datem (např. faktury vydané od 1. 1. do 31. 1.).

• Po potvrzení všech parametrů zahájíte export. Takto to zopakujte u všech souborů, které chcete 
přenést na druhý počítač (např. faktury, adresář firem, …).

• Ukončete program Asistent
• Spusťte program Přenos. Do mechaniky vložte čistou disketu nebo lépe USB „klíčenku“.
• Zadejte označení disku (flešky), na kterou se budou exportovaná data kopírovat. Volbu můžete 

provést stiskem mezerníku (postupné přepínání) nebo přímým zapsáním písmene disku.
• Zadejte číslo multilicence, jejíž data budou kopírována. Vedete-li jen jednu firmu, zapište číslo 1.
• Posledním dotazem je rozsah kopírovaných dat. Předvolená možnost 1 provede nakopírování 

všech souborů, 2 - 4 jen vybraných (na displeji uvedených souborů).
• Jakmile svoji volbu potvrdíte klávesou Enter, dojde ke spakování souborů pomocí programu 

PKZIP a jejich nakopírování na určený disk (flešku).
2. počítač

• Vložte disketu s daty do mechaniky (nebo připojte USB klíčenku) a spusťte program Přenos.
• V menu programu postupně zvolte: označení disku (flešky), ze které se budou data na PC ko-

pírovat, číslo multilicence, jejíž data budou kopírována a rozsah kopírovaných dat. Možnost 5 
provede nakopírování všech souborů, 6 - 8 jen vybraných (na displeji uvedených souborů).

• Jakmile potvrdíte poslední údaj klávesou ENTER, nakopíruje program data na pevný disk.
• Ukončete program Přenos a spusťte Asistent. Přejděte do Hlavního menu a pak do Správce souborů.
• V části „Import souborů v indexovém tvaru“ si vyberte soubory, které chcete importovat.
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• Na názvu příslušného souboru stiskněte ENTER. Má-li soubor více řad (faktury, sklady) zeptá se 
program, kterou chcete importovat. U některých souborů máte také možnost omezit rozsah datem.

• Po potvrzení všech parametrů zahájíte import. Takto to zopakujte u všech souborů, které chcete 
načíst z druhého počítače (např. faktury, adresář firem, …).

• Ukončete program Asistent.

Jak jste z uvedeného popisu poznali, zvlášť se provádí vlastní vytřízení nebo načtení dat (v programu Asistent) 
a zvlášť jejich komprimace a nakopírování na disketu (program Přenos). Pokud chcete, můžete místo progra-
mů Přenos použít svůj software, musíte pak ale ručně vybrat, které soubory se budou kopírovat.

Při importu se do souboru zapíší jen ty věty, které tam zatím nejsou.

5.1.6  Import a export souborů v textovém tvaru
Na rozdíl od předchozích funkcí, popsaných v bodě 5.1.5, jsou import a export souborů v textovém tvaru urče-
ny pro přenos dat mezi různými programy, tedy nejen těmi z produkce firmy JAPO. Stačí, pokud Váš software 
umožňuje nastavit strukturu přenosových textových souborů a můžete si tímto způsobem přenášet:

Pokud si vyberete kteroukoliv z importních a exportních funkcí v textovém tvaru, budete požádáni o sdělení 
názvu souboru a jeho umístění, v případě exportu také o kódování diakritiky. U některých souborů je dále 
možné omezit rozsah dat, která vstupují do exportu a importu (například faktury vydané od 1. 1. do 31. 12.).

Export a import odběratelských faktur přenáší současně nejen všechny údaje z odběratelské faktury (včetně 
položek), ale také kompletní adresy odběratele, dodavatele a příjemce. Pokud přenášíte daňovou evidencí 
a účetnictvím, můžete si nastavit konverzi z účetních klíčů použitých v JÚ na účty z PÚ.

5.2  Správce souborů v ostatních programech JAPO
V ostatních programech JAPO obsahuje Správce souborů pouze informace o umístění souborů a v několika 
vyjímečných případech také importní a exportní funkce.

5.3  Převod souborů do dalšího účetního roku
V jednotlivých programech JAPO jsou určité datové soubory, které je na konci účetního roku potřeba převést 
do roku následujícího. Tento požadavek se týká zejména následujících souborů:

• Adresář firem
• Účtovací klíče (pouze pokud jste si je nějak upravovali, jinak to nedoporučujeme)
• Součtovací klíče (pouze pokud jste si je nějak upravovali, jinak to nedoporučujeme)
• Mzdové klíče (pouze pokud jste si je nějak upravovali, jinak to nedoporučujeme)
• Evidence zaměstnanců
• Adresář institucí
• Nezaplacené pohledávky a jejich dobropisy
• Nezaplacené závazky a jejich dobropisy

Některé soubory je vhodné převést před zahájením práce v novém účetním roce, jiné budete převádět „za 
pochodu“ (až dokončíte uzávěrku dat starého roku).

Postup provedení převodu dat do nového účetního roku:
• Ještě před zahájením práce v novém roce si převeďte adresář firem.
• Pokud máte upravenou účetní osnovu (v Deníku nebo ve Mzdách), převeďte si také účtovací 

a součtovací klíče a mzdové klíče.
• Před zahájením nového účetního roku můžete převést také adresář institucí

Při prvním vstupu do nového účetního roku za Vás program provede:
• Převod nastavení v konfiguračních souborech a ovládacích panelech
• Nastavení legislativních změn (pracovní dny, minimální mzda, …)
• Automaticky založí datové soubory (pokud si tuto funkci nevypnete, viz bod 5.1.1)
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Zbývající převody provedete až v průběhu prvních měsíců nového účetního roku. V lednu totiž budete dodělá-
vat účetnictví loňského roku a z toho Vám vyplyne, které pohledávky a závazky zůstanou nezaplacené. V tom-
též měsíci se také zpracovávají prosincové mzdy, proto i převod pracovníků je možné provádět až v únoru.

Před zahájením převodu nezapomeňte nastavit účetní datum na prosinec loňského roku.
• Kdykoliv v průběhu ledna nebo února můžete provést převod nezaplacených pohledávek a 

závazků. Program do souborů nového roku doplní nezaplacené doklady ze starého roku a jejich 
případné částečné úhrady. Tento převod dělejte až když máte vše ve starém roce zaúčtováno.

• Jakmile uzavřete mzdy loňského roku, můžete si převést pracovníky do roku nového. Během 
převodu se založí soubor pracovníků nového roku, pokud by v něm už něco bylo, smaže se to. 
Kromě karet se převádí také mzdové předpisy, zůstatky dovolené a odčitatelné položky v kartě 
pracovníka. Převod pracovníků byste měli provádět jen jednou. Pokud jej uděláte podruhé, pů-
vodní soubor v novém roce se smaže.

5.4  Archivace datových souborů vybrané licence a účetního roku
Součástí dodávky programů JAPO jsou také dva programy, které zajišťují archivaci dat (Archiv) a jejich načte-
ní zpět do počítače (Obnova). Původně obě tyto činnosti zvládal program jeden, měli jsme ale pár případů, 
kdy nepozorný uživatel místo archivace provedl načtení starších dat a přepsal si své účetnictví (a to i přes 
všechna upozornění a opakované dotazy, jestli to chce udělat). Proto jsme načtení archivovaných dat do PC 
vyčlenili do zvláštního programu, který není možné tak lehce zneužít.

V menu archivačního programu můžete vybrat řadu možností jak a kam uložit rozpracované datové soubory. 
Vzhledem k tomu, že zálohování trvá maximálně několik minut a data jsou to nejcennější, co na počítači máte, 
doporučujeme Vám archivovat pokaždé, když by Vás ztráta pořízených dat mrzela. Archivační program umí 
nahrávat jak na diskety, tak na USB paměťové “klíčenky”. Pokud nearchivujete data alespoň jednou za měsíc, 
budete při vstupu do programu JAPO „obtěžováni“ úvodním upozorněním na chybějící archivaci.

5.4.1 Postup archivace dat na disketu (USB „klíčenku“):
Spusťte program Archiv. Na displeji se zobrazí první dotaz:

Předvoleno je písmeno A, které počítače nejčastěji používají pro označení diskety. Pokud budete archivovat 
např. na USB „klíčenku“, nebo Vaše disketa má přiřazeno jiné písmeno (např. B), stiskněte MEZERNÍK tak 
dlouho, až bude zobrazeno požadované písmeno. (Pokud nevíte, které písmeno přiřadil počítač které mecha-
nice, zjistíte to nejsnáze ve Windows pod ikonkou Tento počítač.) Ale my už máme písmeno vybrané, takže jej 
můžete potvrdit klávesou ENTER. Na displeji se zobrazí další dotaz:
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Pokud vedete v programu jen svoji firmu, napište číslo 1. Jinak zadejte pořadové číslo multilicence (zjistíte 
jej v Hlavním menu programu Asistent pod položkou Multilicence). Jakmile číslo potvrdíte klávesou ENTER, 
budete moci vybrat rozsah archivace:

U dotazu „Vyberte co má program archivovat“ je předvolena doporučená varianta č. 1. Pokud s ní nesouhlasíte, 
můžete ji stiskem mezerníku změnit. Jakmile svoji volbu potvrdíte klávesou ENTER, zahájí program archivaci. 
Nejprve uloží data do složky ARCHIV na pevném disku počítače, pak na zvolené archivační médium. Jakmile 
skončí, vrátí se do základního hlavního menu programu. Klávesou ESC jej pak můžete ukončit.

5.4.2 Načtení archivovaných dat z diskety (USB „klíčenky“):
Načtení archivovaných dat do PC provádí program Obnova, který najdete v instalační složce programů JAPO 
(většinou adresář JAPO na disku C). Z bezpečnostních důvodů se pro tento program nevytváří ikona, musíte jej 
najít a spustit ručně - například pomocí Průzkumníku Windows (nevíte-li jak, zavolejte na hot-line 777 161716).

Způsob práce s Obnovou je naprosto stejný, jako s programem Archiv. Stejné jsou jednotlivé obrazovky i zobra-
zené dotazy. Proto si je můžete prohlédnout na obrázcích v bodě 5.4.1:

• Nejprve vyberete označení disku, ze kterého se budou data načítat (A-Z) a potvrdíte ENTER.
• Potom zadáte číslo multilicence, jejíž data se budou načítat ze zálohy a potvrdíte ENTER.
• Na závěr vyberete rozsah načítaných dat a potvrdíte ENTER (předvoleno je načtení všech archivo-

vaných souborů včetně nastavení ovládacích panelů).

Jakmile svoji volbu potvrdíte klávesou ENTER, ujistí se program o Vašem záměru:

1. Nechci přepsat dnešní stav pomocí souborů z archivace
2. Opravdu chci načíst archivovaná data do PC a přepsat dnešní stav

Načtení archivovaných dat je nevratná operace, která přepíše současný stav (např. září 2011) archivovaný-
mi soubory (např. z dubna 2011). Proto musíte potvrdit, že víte co děláte. Předvolena je možnost č. 1 (nechcete 
data z archivace načíst). Pokud data chcete načíst, změňte ji mezerníkem na 2 a potvrďte klávesou ENTER. 
Program zahájí načítání dat. Jakmile skončí, vrátí se do hlavního menu. Klávesou ESC jej pak můžete ukončit.

5.4.3  Archivace dat na CD nebo DVD
Program Archiv nemá možnost přímého zápisu na CD. Proto je neprve nutné provést běžnou archivaci dat 
(jako cílové médium archivace doporučujeme použít USB „klíčenku“) a potom příslušné soubory přenést do 
vypalovacího software (např. Nero).

Protože je kapacita CD a DVD ve srovnání s objemem archivovaných dat obrovská, je druhou a námi doporu-
čovanou možností vypálení celé instalační složky s programy a daty (nejčastěji složka JAPO v kořenovém 
adresáři disku C). Na archivačním médiu tak budete mít jak data, tak i nainstalovaný program. V případě po-
třeby (poškození pevného disku, ztráta počítače apod.) bude návrat k poslednímu zálohovanému stavu velmi 
jednoduchý. Bude stačit nakopírovat složku JAPO z CD nebo DVD na pevný disk PC do kořenového adresáře.
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5.5  Archivace datových souborů všech licencí vybraného účetního roku
Součástí nových verzí programů JAPO pro rok 2011 byl také nový archivační program. Byl výrazně zjedno-
dušen a navíc poskytuje širší možnosti využití. Mezi nejvýznamější změny patří:

• možnost předvolit libovolnou složku nebo disk, na který se bude archivovat
• opět je v jednom program jak archivace, tak i načtení archivovaných dat zpět
• při archivaci se program na nic neptá a rovnou udělá kompletní archivaci všech multilicencí
• při načtení archivovaných dat zpět do programu JAPO je naopak možné vybrat jen jednu konkrét-

ní multilicenci a určit rozsah načítaných dat (všechno, jen účetnictví, jen mzdy, jen faktury atd.)
• možnost spolupráce s internetovou zálohovací a synchronizační službou DropBox

Původní archivační program (viz bod 5.4) byl “šitý na míru” zálohování na diskety. Ty měly malou kapacitu 
a byly nespolehlivé. Jejich doba je ale naštěstí dávno pryč, dnes je běžné používat USB flešky, paměťové 
kartičky nebo externí pevné disky. Protože ale chceme zachovat zpětnou kompatibilitu s uživateli, kteří diskety 
používají, nebo jim stávající způsob archivace vyhovuje, původní archivační program jsme nezrušili. Ten nový 
se jmenuje jinak, na disku Vašeho PC jej najdete pod jménem ZALOHA.EXE. 

5.5.1 Nastavení archivace v Ovládacím panelu Asistenta:
Podmínkou pro práci nového archivačního programu je mít nainstalovaný upgrade pro rok 2011 nebo novější. 
Pokud máte, můžete v programu Asistent nastavit dva důležité parametry (viz bod 3.5.6):

• počet multilicencí, které se budou automaticky archivovat
• název složky (USB flešky, externího disku apod.), do které se bude archivovat

Při prvním spuštění nové verze Asistenta se oba tyto údaje předvolí. Počet multilicencí se nastaví na maximální 
počet licencí, které máte v některém z programů JAPO (pokud máte např. Deník Profi pro 1 firmu, Mzdy pro 3 
firmy a Konto pro 5 firem, nastaví se maximální počet licencí na 5). Název složky pro archivaci bude nastaven 
na C:\JAPO\ARCHIV. Je to stejná složka, do které původní archivační program dělal zálohy na pevný disk.

5.5.2 Postup zálohování dat novým archivačním programem:
Pokud jste archivovali pomocí starého archivačního programu, nebude pro Vás používání jeho nové verze 
žádný problém. Vše je jednodušší než dřív:

• Klikněte na ikonu, kterou archivaci spouštíte.
• Archivační program přejde do úvodní nabídky. Nyní máte dvě možnosti - archivovat data nebo 

archivovaná data načíst zpět do programu JAPO.
• Vy chcete provést zálohu, proto potvrďte předvolenou možnost 1 klávesou ENTER.
• Nyní bude provedeno automatické zálohování všech multilicencí za aktuální účetní rok.
• Jakmile skončí, vrátí se program do úvodního menu a Vy jej můžete klávesou ESC ukončit.

Zálohování se provádí do složky předvolené v bodě 5.5.2. Uvnitř této složky se vytvoří další adresář, který bude 
mít v názvu účetní rok, za který se data archivují (např. DATA2011). 

5.5.3 Postup načtení dat zálohovaných novým archivačním programem:
Dojde-li k situaci, kdy se potřebujete vrátit k zálohovaným datům, bude postup následující:

• Klikněte na ikonu, kterou archivaci spouštíte.
• Archivační program přejde do úvodní nabídky. Načtení archivovaných dat zpět do programu JAPO 

je volba číslo 2 - proto nejprve MEZERNÍKEM přepněte volbu z 1 na 2, nebo stiskněte klávesu 
s číslem 2. Následně potvrďte klávesou ENTER.

• Program se nyní zeptá na číslo multilicence, jejíž data chcete kopírovat zpět do programu JAPO. 
Číslo zadáváte z klávesnice a potvrzujete klávesou ENTER.

• Další dotaz se bude týkat dat, která chcete kopírovat zpět. Můžete si vybrat všechny soubory, 
nebo jen účetnictví, mzdy ... Volbu provádíte číslem, uvedeným u příslušné nabídky a potvrzením 
klávesou ENTER.

• Na závěr se bude chtít archivační program ujistit, že víte co děláte. Nakopírování dat zpět do 
programu totož nenávratně smaže vše, co jste od data archivace do příslušných soubo-
rů zapsali. Pokud víte co děláte, odpovězte na dotaz volbou 2 a potvrďte ji klávesou ENTER.

• Požadovaná archivovaná data se nakopírují zpět do programů JAPO.
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6.  Objednávky služeb pomocí programu Asistent
Jednou z důležitých vlastností programu Asistent je jeho pomoc při komunikaci s výrobcem programu, firmou 
JAPO. K tomuto účelu jsou vyčleněny dvě položky, které najdete v Hlavním menu programu:

• Registrace a doplňkové služby
• Konfigurační heslo programu

I když jsou uvedeny zvlášť, jedna s druhou velmi úzce souvisí. Jak, to si popíšeme v následujících kapitolách.

6.1  Registrace a aktualizace
Pokud v Hlavním menu programu Asistent stisknete klávesu ENTER na stejnojmenné položce, zobrazí se nabíd-
ka, obsahující následující funkce:

6.1.1  Nezapomeňte vytisknout a odeslat registrační kartu
Prvním krokem, který po nainstalování programu a nastavení základních parametrů uděláte, by mělo být vytiš-
tění registrační karty. Kromě přesných údajů o majiteli licence na program totiž obsahuje také tabulku s insta-
lovanými programy, jejich verzemi a stářím a to jak v klasickém, tak i číselném (zakódovaném tvaru). A právě 
znalost údajů o Vašem počítači a programech nám dává možnost kvalitně Vám radit prostřednictvím hot-line.

6.1.2  Jak a kdy jsou k dispozici upgrady (aktualizace)
Jedním z rysů, kterými se chlubíme, je pravidelná aktualizace našich programů. Minimálně 1 x týdně najdete 
na našich internetových stránkách inovované verze programů JAPO. 4 x ročně uvolňujeme hlavní čtvrtletní up-
grady (placené) v mezidobí jsou k dispozici updaty, které jsou pro uživatele příslušné čtvrtletní verze zdarma.

Termíny hlavních čtvrtletních upgradů jsou následující:

• 1. prosince  – verze pro 1. čtvrtletí nového účetního roku
• 1. března  – verze pro 2. čtvrtletí
• 1. června  – verze pro 3. čtvrtletí
• 1. září  – verze pro 4. čtvrtletí.

Pokud si tedy koupíte program např. 20. března, dostanete automaticky verzi pro 2. čtvrtletí příslušného roku 
a až do vydání další čtvrtletní verze (to je 1. června) máte všechny updaty zdarma. Nejvýhodnější je stahovat si 
je z internetu, tam totiž neplatíte nic ani za poštovné, ani za disketu.

Pokud si budete program pravidelně udržovat (aktualizovat), budete mít nejen jistotu, že plně odpovídá platné 
legislativě, ale navíc to pro Vás bude nejlevnější. V hlavním menu každého programu JAPO najdete položku 
„Informace o programu“, kde se mimo jiné dočtete, zda je program vhodné inovovat. Na základě těchto infor-
mací se můžete rozhodnout, jestli je vhodná doba k objednání upgrade.

Chcete-li, můžete si termíny upgradů sledovat sami a objednávat si až to, co pro Vás bude výhodné. Nebo mů-
žete nechat starost o stav Vašich programů na nás a předplatit si stahování (nebo zasílání) upgradů na celý rok. 

6.1.3  Objednávka aktualizace (upgrade)
Pomocí stejnojmenné položky v nabídce „Registrace a aktualizace“ můžete vytisknout objednávku pro jednorá-
zový upgrade. K dispozici máte tyto způsoby obdržení:
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V případě, že si vyberete zaslání poštou, budete moci zvolit i instalační médium:

Dále si můžete vybrat formu platby za aktualizaci:

Na základě takto zjištěných údajů sestaví program objednávku upgrade a spočítá konečnou cenu včetně poš-
tovného (nebo manipulačního poplatku). Pokud jste zvolili platbu předem, můžete si vytisknout také proforma 
fakturu a vyplněný příkaz k úhradě.

Všechny doklady je třeba zaslat na adresu firmy JAPO (a u platby proformou také nezapomenout zaplatit).

• Pokud si zvolíte zaslání upgrade na disketě, dostanete jej od nás buď na dobírku, nebo po připsá-
ní platby na náš účet doporučeně. Samozřejmě včetně daňového dokladu a návodu k použití.

• Pokud si vyberete stažení z internetu, dostanete od nás buď na dobírku nebo po připsání platby 
na náš účet, poštou (nebo e-mailem) konfigurační heslo, po jehož zápisu do stejnojmenné polož-
ky bude možné nainstalovat upgrade, stažený z našich stránek na adrese http://www.japo.cz.

6.1.4  Objednávka zasílání (stahování) upgrade po celý rok
Pomocí stejnojmenné položky v nabídce „Registrace a aktualizace“ můžete vytisknout objednávku pro předpla-
cené zasílání (stahování) upgrade. K dispozici máte:

Dále si můžete vybrat formu platby:

Na základě takto zjištěných údajů sestaví program objednávku zasílání (stahování) upgrade a spočítá koneč-
nou cenu včetně poštovného (nebo manipulačního poplatku). Rovněž připraví smlouvu a pokud jste zvolili 
platbu předem, můžete si vytisknout také proforma fakturu a vyplněný příkaz k úhradě.

Všechny doklady je třeba zaslat na adresu firmy JAPO (a u platby proformou také nezapomenout zaplatit).

• Pokud si zvolíte platbu dobírkou, dostanete od nás potvrzenou smlouvu na dobírku spolu s daňo-
vým dokladem a potřebnými návody.

• U platby proformou počkáme, až budou peníze připsány na náš účet a pak Vám pošleme všechny 
potřebné doklady obyčejnou poštou.

Předplacené stahování změn z internetu nebo zasílání změn poštou je nejvýhodnější formou udržování progra-
mu. Vychází cenově nejlépe a navíc máte jistotu, že Váš program odpovídá platné legislativě. Navíc, v případě 
jakýchkoliv mimořádných změn jste informováni jako první. Přístup ke stahování změn z internetu máte také.

U stahování změn z internetu navíc odpadají poplatky za diskety a poštovné a je zde velká výhoda, že máte 
k upgradům přístup kdykoliv, klidně i v sobotu o půlnoci.
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6.2  Konfigurační heslo programu
Pokud v Hlavním menu programu Asistent stisknete klávesu ENTER na stejnojmenné položce, zobrazí se nabíd-
ka s přehledem nainstalovaných programů JAPO. Vyberte si kterýkoliv z nich a potvrďte jej klávesou ENTER.

Na displeji se zobrazí tabulka, která bude obsahovat pro Vás nesrozumitelné dlouhé číslo a další volnou pozici, 
kam se podobné číslo dá napsat. Než se začneme věnovat tomu, jak konfigurační heslo zadávat, bude vhodné 
vysvětlit, k čemu slouží.

Je řada situací, kdy je potřeba velmi rychle provést zásah do programu. Změnit jeho verzi, přidat multilicenci, 
nebo povolit instalaci upgrade staženého z internetu. Ve všech těchto případech Vám pomůže Instalační kód 
a konfigurační heslo.

• Instalační kód a konfigurační heslo jsou unikátní pro každý program a každý počítač. Pokud žá-
dáte o kódy pro více programů a počítačů, nezapomeňte vytisknout objednávky (nebo registrační 
karty) ze všech těchto počítačů.

6.2.1  Instalační kód
Instalační kód je od roku 2009 osm trojciferných čísel, ve kterých jsou zakódovány veškeré informace o Vašem 
programu, včetně toho, kdy byl naposledy aktualizován a na kterém počítači se nachází. Protože přidáváním 
nových funkcí se neustále rozrůstá a z kapacitních důvodů by nebylo vhodné posílat jej neustále celý (třeba 
jako upgrade), dostáváte od nás pouze moduly, které byly změněny, nebo Vám zatím chybí. Aby náš pracovník 
dokázal připravit správný upgrade, potřebuje znát co nejvíc údajů o Vašem programu. A ty se právě dozví z 
Instalačního kódu.

Instalační kód můžete zjistit v tabulce, kterou právě vidíte před sebou, najdete jej také na všech objednávkách, 
registračních kartách a proforma fakturách tištěných programem Asistent.

6.2.2  Konfigurační heslo
Na základě instalačního kódu může náš pracovník vygenerovat konfigurační heslo, kterým provede do pro-
gramu určitý zásah – změní jeho variantu, počet multilicencí, nebo třeba povolí instalaci upgradů z internetu. 
Pouhá znalost konfiguračního hesla by Vám ale nepomohla, pokud byste jej nezapsali do programu Asistent. 
Proto je třeba jít až do tabulky, kterou máte před sebou a konfigurační heslo sem pečlivě přepsat. Nemusíte 
se bát, že si chybným zápisem poškodíte program. Program kód kontroluje a pokud se spletete, vyhlásí chybu 
a Vy jej budete muset zapsat znovu.

Pokud si u nás objednáte jednorázové nebo celoroční stahování upgradů z internetu, dostanete kromě daňové-
ho dokladu také samostatný list, obsahující tabulku s konfiguračními hesly a návodem k instalaci. Z tohoto listu 
je třeba jednotlivá hesla přepsat do Hlavního menu programu Asistent pod položku Konfigurační heslo (samo-
zřejmě k programu, kterého se týká). Teprve po zadání kódů je možné provést instalaci, bez kódů je blokována.



Z  A  Č  Í  N  Á  M  E    S    P  R  O  G  R  A  M  Y    J  A  P  O

3 6

7.  Stažení a instalace upgrade (aktualizace)
V předchozí kapitole jsme se zabývali objednávkou jednorázového nebo celoročního upgrade. Nyní se zaměří-
me na to, jak aktualizaci nainstalovat. Některé aktualizace jsou k dispozici zdarma, jiné jsou placené (viz kapi-
tola 6.1.2). Proto prvním krokem při instalaci placené aktualizace je zapsání konfiguračních hesel do Asistenta.

7.1  Povolení instalace upgrade
Když si od nás objednáte placenou aktualizaci (je jedno jestli poštou nebo ke stažení z internetu), dostanete 
kromě daňového dokladu a popisu změn i konfigurační hesla, která instalaci povolí. Tato hesla musíte zapsat 
do programu Asistent. Pokud to neuděláte, programy se po instalaci nepovolené aktualizace změní na demo 
verze. Konfigurační hesla je nutné zapsat do Asistenta před zahájením instalace upgrade !

7.1.1  Zápis konfiguračních hesel do Asistenta
• Spusťte program Asistent.
• Potvrďte účetní a dnešní datum, je jedno, jaké datum bude zadáno. Na instalaci nemá vliv.
• Asistent přejde do menu evidencí. Stiskněte klávesu ESC a vraťte se do hlavního menu.
• V hlavním menu zvolte položku Povolení instalace upgrade a stiskněte ENTER.
• Na displeji se zobrazí úvodní panel s popisem.

• Stiskněte libovolnou klávesu a na displeji se zobrazí formulář, do kterého budete zadávat konfigu-
rační hesla. K dispozici máte 5 řádků pro zadání konfiguračních hesel až pěti programů.

• Do prvního řádku přepište konfigurační heslo prvního programu a potvrďte jej klávesou ENTER.
• Pokud bude heslo v pořádku, program vedle něj napíše, kterého programu se týká a jakou aktua-

lizaci povoluje. Současně kurzor přejde na druhý řádek a zde můžete pokračovat zápisem dalšího 
konfiguračního hesla (pokud jich máte víc).

• Až budete mít zapsána všechna konfigurační hesla, opakovaným stiskem klávesy ESC program 
Asistent ukončete. 

• Před zahájením instalace upgrade ukončete také program Komunikátor.
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7.2  Spuštění instalačního programu z CD JAPO
Vložte do mechaniky instalační CD. Zobrazí se okno „Přehrát automaticky“ s několika možnostmi pokračování. 
Klepněte myší na OTEVŘÍT SLOŽKU A ZOBRAZIT SOUBORY. Zobrazí se následující okno s obsahem CD:

Klikněte myší na soubor s názvem UPDATE. Spustí se instalační program, který provede vlastní instalaci. 
Podrobně si jej popíšeme v kapitole 7.4.

7.3  Spuštění instalačního programu ze stránek http://www.japo.cz
Instalátor aktualizací můžete získat také z našich internetových stránek. Postup bude trošku delší, protože po-
slední verze Windows mají snahu rozhodovat o tom, co máte stahovat a instalovat a co ne. 
Proto si zde popíšeme všechna upozornění, která se při stahování zobrazí a jak na ně máte reagovat.

• Spusťte libovolný internetový prohlížeč a zadejte do něj adresu http://www.japo.cz
• Po chvíli se automaticky zobrazí úvodní obrazovka naší internetové prezentace.
• Pod úvodním obrázkem uvidíte následující tabulku:

• Klepněte myší na tlačítko STÁHNOUT v řádku „Aktualizace ze dne ...“. Začne se stahovat instalá-
tor aktualizací s názvem UPDATE.EXE. O průběhu stahování budete informováni:

• Jakmile se instalační program stáhne, zobrazí se první „strašení“. Klepněte na tlačítko SPUSTIT.

• Windows si nedá pokoj a zobrazí další hlášení. Klepněte myší na text DALŠÍ INFORMACE.
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• Už jsme skoro u cíle, nyní klepněte na tlačítko PŘESTO SPUSTIT.

• Nyní se konečně spustí instalační program, který si podrobně popíšeme v následující kapitole 7.4. 

7.4  Popis průběhu instalace
• Po spuštění instalačního programu se zobrazí úvodní okno. Potvrďte jej klepnutím na tlačítko DALŠÍ:

• Zobrazí se další okno, ve kterém máte možnost měnit „Cílový adresář instalace“. 

• Automaticky je předvolen adresář C:\JAPO. Pokud máte programy JAPO nainstalovány jinde, 
změňte toto nastavení odpovídajícím způsobem. Programy JAPO musí být nainstalovány přímo v 
kořenovém adresáři pevného disku a název cílového adresáře musí mít vždy délku 4 znaků. 

• Pod okénkem pro cílový adresář je zaškrtnuta volba INSTALOVAT POSLEDNÍ VERZI KOMUNIKÁ-
TORU. Pokud tento program nepoužíváte, nebo jej instalovat nechcete, zrušte zaškrtnutí.

• Potvrďte okno klepnutím na tlačítko DALŠÍ. Zobrazí se okno s výběrem programů k aktualizaci.
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• K dispozici máte tři balíčky programů. Zaškrtněte ty, ve kterých jsou programy, které používáte.
• Programy, které jsou součástí daného balíčku, spolu úzce spolupracují. Používají společné datové 

soubory, přenášejí mezi sebou informace, nastavení apod. Proto pokud používáte např. Deník 
a Mzdy, není možné aktualizovat pouze Deník a Mzdy nechat starší (jedinou vyjímkou je situace, 
kdy bude oba programy nainstalovány na různých PC). Pokud používáte jen některý program 
z daného balíčku, nic se neděje, nainstaluje se jen jeho aktualizace ...  

• Po klepnutí na tlačítko DOKONČIT se provede instalace aktualizací.

• Po dokončení instalace okno zmizí a instalační program se ukončí. Vy můžete ihned začít pracovat 
s novými verzemi programů JAPO.

7.5  Spuštění neoprávněně aktualizovaného programu
Pokud si nainstalujete placenou aktualizaci, kterou nemáte povolenu konfiguračním heslem, program po svém 
spuštění zobrazí následující hlášení:

Neoprávněně aktualizovaný program se chová jako demo verze, to znamená, že obsahuje kompletní nabídku 
funkcí, jen je počet záznamů v souboru omezen na 20 (ve Mzdách Profi na 1 pracovníka). To pro Vás může 
znamenat, že již nebudete moci do programu doplňovat žádná další data. Jak lze danou situaci vyřešit?

•  Zakoupit si dodatečně aktualizaci a získané konfigurační heslo zadat do programu Asistent.
• Program přeinstalovat zpět na starší verzi, kterou jste měli naposledy zakoupenu
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8.  Evidence v programu Asistent
Kromě řady servisních činností se v programu Asistent nacházejí také některé evidence, které spolupracují 
s ostatními programy JAPO a nebo jsou pouze zde. V následujícím textu si popíšeme k čemu slouží.

8.1  Textový editor
Program Asistent obsahuje jednoduchý textový editor, s jehož pomocí můžete nejen psát dopisy, ale také upra-
vovat tiskové sestavy z ostatních programů JAPO. Stačí, abyste si je v příslušném programu pouze zobrazili na 
displeji (v náhledovém okně) a pak přešli do programu Asistent. Zde je možné v textovém editoru takovouto 
sestavu načíst, vložit do ní libovolný text, provést úpravy a potom vytisknout.

Ať už text pořídíte jakýmkoliv způsobem, máte následující možnosti jeho dalších úprav:

• Můžete jej přímo vytisknout.
• Můžete do něj doplnit údaje vybrané firmy z adresáře firem a pak jej vytisknout formou dopisu 

(zformátování se provede automaticky).
• Můžete jej doplnit o údaje označených firem z adresáře a takto personifikovaný jej vytisknout. 

Touto formou je možné např. připravit ceník, který se pak automaticky doplní o údaje adresátů 
(označených firem). Takovéto dopisy pak stačí jen vložit do obálek s okénkem a rozeslat.

Pomocí přímé volby v menu textového editoru také můžete přímo otevřít a editovat:

• libovolný textový soubor
• poslední tiskovou sestavu, zobrazenou v náhledovém okně
• text upomínky
• soubor AUTOEXEC.BAT
• soubor CONFIG.SYS
• drivery tiskáren
• poznámku pod fakturou (hromadnou, platnou pro celý účetní rok)
• text uvnitř faktury (hromadnou, platnou pro celý účetní rok)
• text v rámečku faktury (hromadnou, platnou pro celý účetní rok)

Získáváte tak přímý přístup k důležitým textových souborům na disku Vašeho počítače, bez nutnosti je manuál-
ně hledat v složité struktuře adresářů na pevném disku.

8.2  Číselníky
V samostatné nabídce jsou dostupní číselníky okresů, států a PSČ. Automaticky se vygenerují při prvním vstu-
pu na údaj, který je používá. Zde do nich ale můžete vstoupit a provádět libovolné úpravy a doplnění.

8.3  Knihy jízd
V této evidenci si můžete vést dvě formy klasické Knihy jízd a to pro více vozidel současně. Stačí zadat SPZ, 
uvést stav počítadla tachometru, typ a cíl cesty a případné další náklady, vzniklé během cesty. Pokud budete 
u každé jízdy uvádět také množství doplněných pohonných hmot a jejich cenu, bude program schopen vypo-
číst skutečnou spotřebu Vašeho vozu.

Kromě informací o spotřebě je samozřejmě možné vytisknout i klasickou knihu jízd a to zvlášť pro soukromé 
a služební cesty. Navíc program vypočte nárok na odpočet cestovného, který potom můžete uplatnit ve svém 
účetnictví (pokud nemáte vozidlo zařazeno v majetku firmy a neuplatňujete přímo paragony za benzín).

• Kniha jízd je k dispozici pouze v plné verzi programu Asistent. Tu dostávají zdarma uživatelé 
Deníku Profi C a D, nebo si jej můžete koupit samostatně. Ostatní uživatelé dostávají demo verzi 
programu Asistent, která kromě této knihy poskytuje všechny ostatní služby.

8.4  Dopravní prostředky
Pokud budete chtít používat Knihu jízd nebo Evidenci cestovních výkazů, musíte sem nejprve zadat údaje 
o Vašich vozidlech. Je potřeba zapsat SPZ a typ vozidla, uvést spotřebu podle technického průkazu a doplnit 
aktuální platnou příplatkovou sazbu.
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Na základě těchto údajů pak bude program schopen sestavit Cestovní výkazy a Knihu jízd.

• Evidence vozidel je k dispozici pouze v plné verzi programu Asistent. Tu dostávají zdarma uži-
vatelé Deníku Profi C a D, nebo si ji můžete koupit samostatně. Ostatní uživatelé dostávají demo 
verzi programu Asistent, která kromě této evidence poskytuje všechny ostatní služby. 

8.5  Cestovní výkazy
V této evidenci můžete vyplnit a vytisknout klasické cestovní výkazy. Nejprve je třeba zadat SPZ vozidla, které-
ho se daná cesta týkala a potom vyplnit obecné informace o uskutečněné cestě.

Pro podrobný rozpis je k dispozici dostatek řádků. Zde uvedete datum a čas a místo odjezdu, příjezdu, další 
náklady vzniklé během cesty a pobytu v cíli cesty apod. Všechny tyto údaje se neustále součtují a jsou vysvíce-
ny na displeji.

Vyplněný cestovní výkaz je možné vytisknout ve formě shodné s formuláři, které lze běžně zakoupit v papír-
nictví. Vzhledem k tomu, že cestovní výkazy je možné jednoduše kopírovat, si můžete ušetřit značné množství 
práce s únavným vyplňováním.

• Cestovní výkazy jsou k dispozici pouze v plné verzi programu Asistent. Tu dostávají zdarma uži-
vatelé Deníku Profi C a D, nebo si jej můžete koupit samostatně. Ostatní uživatelé dostávají demo 
verzi programu Asistent, která kromě této evidence poskytuje všechny ostatní služby.

8.6  Daňové tabulky
Zde jsou automaticky uloženy daňové tabulky, platné v příslušném účetním roce. Program obsahuje základní 
daňové tabulky pro pracovníky zaměstnané na dohodu a v hlavním pracovním poměru (zálohová tabulka 
a roční vyúčtování. Evidenci využívá program Mzdy.

• Pokud budete mít zaměstnance, který bude potřebovat zvláštní daňovou tabulku, není nic jedno-
duššího, než ji do programu doplnit. Nezapomeňte, že je třeba vytvořit tabulky jak pro měsíční 
zálohy, tak pro roční vyúčtování. Nesmíte ale zapomenou nastavit u každé daňové tabulky jak 
zaokrouhlení základu, tak i výsledné daně.

Pokud zjistíte, že Daňové tabulky neodpovídají platné legislativě, můžete si zdarma z našich internetových strá-
nek stáhnout aktuální upgrade programu Asistent a po jeho instalaci znovu založit soubor daňových tabulek. 
Také máte možnost přímo do souboru vstoupit a chybějící tabulky tam dopsat nebo stávající opravit.

8.7  Odčitatelné položky Mezd
Zde najdete katalog všech odčitatelných položek (slev na dani), které mohou zaměstnanci uplatnit. Pokud 
zjistíte, že položky neodpovídají legislativě, můžete si zdarma z našich internetových stránek stáhnout aktuální 
upgrade programu Asistent a po jeho instalaci znovu založit soubor odčitatelných položek. Samozřejmě máte 
také možnost chybějící položky sami dopsat, nebo stávající opravit.

• Tato evidence je přístupná také v menu Pomocných evidencí Mezd Profi. Nezáleží na tom, jestli 
úpravy provedete zde v Asistentu, nebo přímo ve Mzdách. Podrobný popis nastavení odčitatel-
ných položek najdete v příručce k programu Mzdy.
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8.8  Přiznání k dani z příjmu
V závislosti na zvoleném účetním roce, najdete v programu příslušný formulář přiznání k dani z příjmu (zabu-
dovány jsou vzory od roku 2001 dále). Protože se formuláře za jednotlivé účetní roky podstatně liší, uvádíme 
zde pouze popis nastavení toho aktuálně posledního (ke dni uzávěrky příručky) za rok 2014.

Na základě dat získaných z programu Deník Profi dokáže Asistent sestavit kompletní přiznání k dani z příjmu 
včetně příloh 1, 2 a vytisknout je ve formě obdobné s originálem. Výtisk je pak možné využít jako kopii. Pokud 
si zakoupíte program Přiznání pro Windows (viz bod 8.8.5), je výsledkem formulář zcela shodný s originálem, 
který je možné přímo odevzdat. Kromě toho vypočítá a vytiskne i výkazy pro OSSZ a ZP (opět ve formě shodné 
s originálem, kterou je možné přímo odevzdat).

Podrobný popis zpracování nejnovějšího přiznání k dani z příjmu je vždy součástí upgrade pro následující 
účetní rok. Při zpracování přiznání proto vycházejte z nejnovějšího popisu.

Práce s formulářem přiznání je rozdělena na několik částí:

8.8.1  Nastavení údajů o poplatníkovi
Nejprve je potřeba nastavit obecné údaje o poplatníkovi a jeho rodině:

• Uplatnění výdajů procentem - máte volbu, zda využijete paušální výdaje procentem, nebo je 
budete prokazovat na základě svých skutečných nákladů.

• Prominutí daně (povodně) - pokud jste patřili k obyvatelům ČR, kteří byli postiženi povodněmi, 
máte možnost využít prominutí části daně. V tomto případě nastavte přepínač na Ano.

• Údaje partnera a dětí - zde se kromě rodného čísla a jména manžela/ky a dětí uvádí také počet 
měsíců, za které má poplatník nárok na slevu na dani za vyživované dítě. Zadává se počet měsí-
ců. zvlášť pro dítě bez postižení a pro dítě s průkazkou ZTP/P

• Odčitatelné položky poplatníka - k dispozici je přehled aktuálních odčitatelných položek, 
zadává se počet měsíců nároku na položku (tam, kde to má smysl), nebo přímo částka odpočtu 
(např. u životního pojištění, úroků z úvěrů apod.). 

• Částky ovlivňující základ daně - zde máte možnost zapsat hodnoty na řádky 44, 52 a 53.
• Slevy na dani dle paragrafu 35ba) - k dispozici máte seznam a Vy zadáváte buď přímo 

hodnoty, nebo počty měsíců platnosti slev. U slevy na poplatníka je nově možné slevu zablkovat 
přepínačem Ano / Ne (týká se pracujících důchodců).

8.8.2  Načtení uzávěrky z Deníku Profi
Tato funkce automaticky provede uzávěrku v Deníku Profi za příslušné účetní roky a vypočtená data přenese 
do přiznání k dani z příjmu a všech příloh. Tam je pak také můžete dále upravovat a doplňovat.

8.8.3  Ruční vstup do přiznání a příloh
Zvolíte-li tuto možnost, nejprve se zobrazí nabídka všech tabulek v přiznání a přílohách. Vy si pak můžete vy-
brat, do které chcete vstoupit a provádět v ní opravy. K dispozici máte všechny druhy příjmů z přiznání a také 
přílohy 1 a 2. Po každé změně se přiznání automaticky přepočítá.

8.8.4  Tisk přiznání a příloh
Zvolíte-li tuto možnost, nejprve se zobrazí nabídka všech tabulek v přiznání a přílohách. Vy si pak můžete 
vybrat, kterou z nich chcete zobrazit na displeji a následně vytisknout. přiznání i přílohy se tisknou ve formě 
shodné s originálem, takže je možné je použít např. jako kopii a údaje z nich přepsat do originálu.

8.8.5  Přenos dat do programu Přiznání pro Windows
Ve spolupráci s placeným programem Přiznání pro Windows je možné exportovat hodnoty uložené v daňovém 
přiznání do tabulek v programu MS Excel. Tam je možné takto vyplněný formulář (včetně všech příloh a výka-
zů pro OSSZ a ZP) dále upravovat, vytisknout ve formě shodné s originálem a nakonec i odevzdat na FÚ.

Bližší informace Vám poskytne Ing. Kolínek na telefonu 777 187 536.
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9.  Elektronická podání
V posledních létech jsou podnikatelé nuceni podávat čím dál větší množství výkazů a přiznání elektronicky. 
V této kapitole si proto popíšeme postup elektronického podání pomocí Daňového portálu a e-Portálu ČSSZ. 
Tato oblast se velmi rychle vyvíjí, proto se může stát, že některé obrazovky, vytištěné v tomto návodu nebudou 
plně odpovídat aktuálnímu stavu. Rámcový postup ale zůstává stejný.

9.1  Portál daňové správy
Struktura přenášených dat se poměrně často mění. Proto před zahájením elektronického podání doporučuje-
me provést kontrolu a případně stažení a instalaci nejnovějšího upgrade programů JAPO. Budete-li provádět 
podání starým neudržovaným programem, mohou být na portálu nalezeny chyby.

Podání provádějte nejnovější verzí internetového prohlížeče. Staré neudržované verze nemusí být schopny 
zobrazit internetové stránky daňového portálu.

Postup elektronického podání je následující:

• Spusťte Komunikátor. V jeho menu klepněte na položku „Internet” a vyberte „Podání daňové zprávy”.

• Automaticky se spustí internetový prohlížeč a v něm následující stránka Daňového portálu.

• Klepněte myší na tlačítko Vybrat soubor. Zobrazí se okno, které znáte z mnoha jiných situací.
• Soubor s písemností (výkazem, přiznáním) v elektronickém XML formátu je standardně uložen ve 

složce C:\JAPO\EXPORT a pojmenován např. DPHDP3 - XXXXXXXXX - DDMMRRR - HHMMSS, 
kde jednotlivé části názvu znamenají druh dokladu - DIČ - datum vytvoření - čas

◊ Abyste nemuseli složku EXPORT na disku hledat, umístil instalační program plné 
verze na plochu zástupce. Při výběru umístění souboru tak stačí v levém sloupci 
vybrat Plocha, v pravém název složky Elektronické podání JAPO a klepnout na 
tlačítko Otevřít.

◊ Pokud na ploše zástupce složky nemáte, vyhledáte v levém sloupci Místní disk C, 
potom složku JAPO a nakonec v pravém sloupci složku Export. Potom klepnete na 
tlačítko Otevřít. 
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• Zobrazí se obsah složky EXPORT. Vyberete si soubor, který chcete podat a potvrdíte klepnutím na 
tlačítko Otevřít. Název souboru se přenesl do internetové stránky Daňového portálu:

• Nyní klepněte na tlačítko Načíst vpravo nahoře na stránce.

• Soubor se načte a na stránce se zobrazí informace o písemnosti:

• Vedle informací o písemnosti najdete tlačítka, s jejichž pomocí můžete pracovat se souborem.
• Tlačítkem Protokol chyb provedete kontrolu načtených dat. Bude-li vše v pořádku, žádná chyba 

se nezobrazí a Vy můžete písemnost podat. Pokud se ale zobrazí tabulka s „nepropustnými chyba-
mi“, musíte se vrátit do účetního programu, chyby opravit a celý postup podání zopakovat. Častou 
chybou je např. nesprávně zadané DIČ.

• Úprava ve formuláři - zde můžete do načtené písemnosti vstoupit a provádět kontroly a případ-
né změny. Formulář se bude zobrazovat postupně po jednotlivých částech, pokud systém najde 
nějakou chybu , zvýrazní ji červeně a vy ji budete moci opravit.

• Po stisku tlačítka Odeslání písemnosti přejdete na další stranu, kde k ní můžete (ale nemusíte) 
připojit elektronický podpis a stiskem tlačítka Podat ji odeslat ke zpracování na Finanční úřad.
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• Máte-li elektronický podpis, zaškrtněte možnost „Podepsat pomocí vybraného kvalifikovaného 
certifikátu“. Tlačítkem Vybrat jiný certifikát pak můžete zvolit umístění souboru s podpisem.

• Pokud podáváte písemnost bez elektronického podpisu, zaškrtněte „nepodepisovat podání“.
• Nyní můžete písemnost podat. Provedete to stiskem červeného tlačítka Podat.

•  Písemnost se odešle a následně se zobrazí další stránka. Pokud jste písemnost nepodepisovali 
elektronickým podpisem, najdete na ní i upozornění, že si musíte stáhnout a vytisknout potvrzení 
o podání a toto do 5 dnů doručit na finanční úřad.

• Na stránce bude také k dispozici opis podávaného formuláře (rovněž) ve formátu PDF, který si 
můžete stáhnout, vytisknout a založit do účetnictví.

9.2  e-Portál ČSSZ
Postup elektronického podání je následující:

• Spusťte Komunikátor. V jeho menu klepněte na položku „Internet” a vyberte „ČSSZ e-Podání”.

• Automaticky se spustí internetový prohlížeč a v něm následující stránka e-Portálu ČSSZ:

• Klepněte myší na tlačítko Načíst tiskopis. 
• Zobrazí se okno „Načíst uložená data“, ve kterém klepnete na tlačítko Procházet.

• Zobrazí se okno „výběru souboru“, které znáte z mnoha jiných situací.
• Soubor s písemností v XML formátu je standardně uložen ve složce C:\JAPO\EXPORT 

a pojmenován např. PVPOJ15 - XXXXXXXXX - DDMMRRR - HHMMSS, kde jednotlivé části názvu 
znamenají druh dokladu - DIČ - datum vytvoření - čas
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◊ Abyste nemuseli složku EXPORT na disku hledat, umístil instalační program plné 
verze na plochu zástupce. Při výběru umístění souboru tak stačí v levém sloupci 
vybrat Plocha, v pravém název složky Elektronické podání JAPO a klepnout na 
tlačítko Otevřít.

◊ Pokud na ploše zástupce složky nemáte, vyhledáte v levém sloupci Místní disk C, 
potom složku JAPO a nakonec v pravém sloupci složku Export. Potom klepnete na 
tlačítko Otevřít. 

• Zobrazí se obsah složky EXPORT. Vyberete si soubor, který chcete podat a potvrdíte klepnutím na 
tlačítko Otevřít. 

• Název souboru se přenesl do okna „Načíst uložená data“. Potvrďte jej tlačítkem Pokračovat:

• Okno s dotazem zmizí a místo něj se v internetovém prohlížeči otevře načtený formulář (v našem 
případě Přehled o pojistném). 
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• Při prvním elektronickém podání na novém ePortálu ČSSZ bude internetový prohlížeč požadovat 
instalaci doplňku FormApps od firmy Software602. Proto na příslušný dotaz odpovězte klepnutím 
na tlačítko Instalovat.

• Zobrazí se okno řízení uživatelských účtů, které bude požadovat povolení změn v počítači. Zde 
odpovězte klepnutím na tlačítko Ano. Proběhne instalace doplňku a okno s dotazem zmizí.

• Na závěr Windows zobrazí na displeji oznámení, že instalace doplňku úspěšně proběhla. Klepně-
te na tlačítko OK.

• Pro jistotu opakuji ještě jednou - postup instalace doplňku FormApps se provádí jen při prvním 
elektronickém podání na novém ePortálu ČSSZ. Příště už tento bod přeskočíte. 

• Nyní se můžete v načteném formuláři pohybovat, provádět kontroly a opravy. Až budete hotovi, 
přesuňte se do spodní části stránky, kde jsou k dispozici čtyři tlačítka. Klepněte na to s názvem 
Zkontrolovat data.

• Internetový prohlížeč provede kontrolu správnosti dat ve formuláři. Výsledky kontroly zobrazí 
v novém okně. Pokud máte tuto možnost zablokovanou, upozorní vás na to. Zobrazení nového 
okna pak povolíte stiskem tlačítka Pokračovat.
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• Výsledek kontroly se zobrazil v novém okně prohlížeče. Do formuláře se vrátíte klepnutím na 
záhlaví příslušného (předchozího) okna.

• Nyní můžete formulář odeslat. Najeďte proto do spodní části formuláře Přehledu a klepněte na 
tlačítko Odeslat elektronicky.

• Zobrazí se možnosti odeslání formuláře - klepněte na tlačítko Přihlásit do datové schránky.

• Zobrazí se dialogové okno do kterého vyplňte přihlašovací údaje do vaší datové schránky. Pokud 
zaškrtnete volbu zapamatovat přihlašovací údaje, nebudete je muset příště vyplňovat.

• Jakmile klepnete na tlačítko OK, formulář Přehledu se odešle. 
• O úspěšném odeslání budete informováni výrazným žlutým ámečkem s číslem datové zprávy. 
• Formulář přehledu si nezapomeňte vytisknout stiskem tlačítka Tisk. Potom můžete internetový 

prohlížeč ukončit.
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9.  Popis nejdůležitějších programů JAPO
Deník Profi (daňová evidence)
Program je řešen modulově, takže si každý může vybrat rozsah účetních knih a evidencí, který mu 
vyhovuje. Nabídka přirozeně začíná na vzájemně propojených evidencích peněžní deník, přijaté a 
vydané doklady, majetek, odběratelské faktury a končí na kompletu se skladem. Každý doklad stačí 
zapsat pouze jednou, v ostatních evidencích se objeví automaticky. Kdekoliv je možné získat po-
drobné informace o úhradách nebo o DPH. Samozřejmostí je automatické vyplnění a elektronické 
podání daňových přiznání. Problémem není dodatečné vkládání dat do již uzavřených období nebo 
opravy pohybů. Program obsahuje legislativu od roku 1993, v jednom programu je možné vést až 
999 firem. Program podporuje homebanking, čárové kódy, elektronické podání daňových přiznání ... 

• Bližší informace na adrese: http://www.japo.cz/pro_denik.html

Deník Light (daňová evidence jen pro neplátce DPH) 
Program je určen pro neplátce DPH. Za mimořádnou cenu v sobě zahrnuje všechny potřebné účetní 
knihy a evidence (počínaje peněžním deníkem, přes fakturaci až po sklady). Pokud se uživatel stane 
plátcem DPH, může přejít na Deník Profi a pokračovat v práci na svých datech jako „plátce“. 

• Bližší informace na adrese: http://www.japo.cz/pro_light.html

Sklad Profi
Samostatná skladová evidence v sobě koncentruje 99 řad skladů, 10 řad odběratelských faktur, 
přijaté a vydané objednávky, dodací listy, katalog služeb, adresář firem, evidence příjemek a výdejek 
a správu počítačové pokladny. Všechny knihy jsou vzájemně provázány, takže není problém na 
základě přijaté objednávky automaticky zjistit chybějící zboží ve skladu a vystavit vydanou objednáv-
ku, po naskladnění zboží pak opět automaticky přijatou objednávku vykrýt (zcela nebo částečně). 
Automatizováno je rovněž sledování poštovních zásilek, tisk různých obálek, poštovních průvodek 
a složenek. Pokud zákazníkům vydáváte zboží průběžně na základě dodacích listů a fakturujete je 
sumárně např. 1 x měsíčně, nebude problém ani to. Samozřejmostí je podpora čárových kódů včet-
ně připojení čtečky, tisk na pokladních tiskárnách ... Program je k dipozici v síťové i nesíťové verzi.

• Bližší informace na adrese: http://www.japo.cz/pro_sklad.html

Pokladna (počítačová pokladna pro obchod)
Samostatný program počítačové pokladny využívá databáze Skladu Profi, ze kterého je také řízen 
a nastavován. Přímo v Pokladně má obsluha možnost pouze vystavovat, opravovat a mazat paragony, 
provádět jejich zaúčtování a tisk různých přehledů. Samozřejmostí je podpora platebních karet, čteč-
ky čárového kódu, paragonových tiskáren. Úhrady paragonů se mohou automaticky zaúčtovat.

• Bližší informace na adrese: http://www.japo.cz/pro_pokladna.html

Konto (podvojné účetnictví)
I když byl program původně navržen pro malé a střední organizace, funguje dnes i v řadě větších ak-
ciových společností. Uživatel je s ním schopen i bez většího zaškolení vytvořit všechny potřebné vý-
stupní sestavy, včetně výkazů pro finanční úřady. Obdobně jako u Deníku Profi, i zde dává modulová 
struktura uživateli možnost zvolit si takový rozsah účetních knih a evidencí, který potřebuje. Kdykoliv 
je možné přikoupit další modul a reagovat tak na rostoucí potřeby, vyplývající z rozvoje firmy. Jen 
prosté vyjmenování všech funkcí programu není možné díky omezené kapacitě této příručky. Proto 
doporučujeme prostudovat naši internetovou prezentaci.

• Bližší informace na adrese: http://www.japo.cz/pro_ucetnictvi.html

Mzdy Profi
Každý, kdo se někdy zajímal o problematiku zpracování mezd ví, že se jedná o velmi složitý pro-
pletenec často se měnících předpisů a nařízení, doplněný řadou výstupů, které je třeba pravidelně 
poskytovat pracovníkům a institucím. Je to tak složitá agenda, že je nejlepší ji přenechat počítači. 
Program je k dispozici ve dvou variantách, vhodných pro firmy do 25, i nad 25 zaměstnanců. Všech-
ny parametry, které ovlivňují výpočet mezd (např. sazby pojištění, daňové tabulky, slevy na daních, 
...), jsou uživateli přístupné a nastavitelné. Velkou předností je úspora práce. Často se opakující 
položky na mzdových listech je možné předvolit a stiskem jedné klávesy pak do mzdového listu na-
číst. Z uzavřených mzdových listů program vytiskne všechny potřebné výkazy a sestavy, automaticky 
vytvoří příkazy k úhradě a mzdové platby zaúčtuje do Deníku Profi nebo Konta. 

• Bližší informace na adrese: http://www.japo.cz/pro_mzdy.html
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