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1. SYSTÉM K O S Y S
Systém KOSYS byl od roku 1989 vytvářen ve spolupráci s uživateli. Ve spolupráci s ekonomy, daňovými poradci a auditory je dále upravován podle platných
legislativních norem. V lednu roku 2008 systém využívalo 6531 firem. Šíření systému je prováděno výhradně prostřednictvím autorizovaných smluvních dealerů,
kteří zajišťují nejen šíření, ale i zaškolení, údržbu, poradenskou činnost a instalace
aktualizovaných verzí. Součástí služeb uživatelům jsou stálé placené poradenské
linky.
Ze zprávy auditora o ověření systému KOSYS citujeme:
....je koncepčně ucelený soubor vzájemně propojených programů pro automatizaci
evidenčních prací účetnictví, informačního zobrazení různých oblastí hospodářského
procesu, automatizaci zpracování řídicích informací i automatizaci administrativních
prací.
Na základě uložených účetních i ekonomických informací je systém schopen zpracovávat rychlé přehledy o sledovaných podnikatelských aktivitách i vývojové tendence
těchto aktivit včetně grafického zpracování.
Koncepce struktury systému i jeho použití v praxi vyžadují na jedné straně odborně
zdatného uživatele schopného řešit konkrétní aplikaci současných legislativních norem a
vlastní činnosti podniku na prostředky systému, na druhé straně kvalifikovaně sestavená uživatelská aplikace na konkrétní podmínky umožňuje pod ochrannými hesly provádět účetní a evidenční operace i relativně neodborné obsluze. ........
Po stránce obsahu a formy existují tyto varianty uživatelských výstupů:
- účetní neb daňové informace v obecně ustálené podobě;
- formálně a obsahově uspořádaného výkazu dle předepsaného vzoru;
- uživatelem vybraný obsah, uspořádání a systém setřídění informací.
..... naplňuje v dostatečném rozsahu požadavky kladené na aplikační software výše
uvedenými legislativními normami. Spolu se správně sestavenými a uplatňovanými metodickými postupy a pokyny uživatele, zohledňujícími konkrétní aplikační podmínky, vytváří dostatečné předpoklady, aby účetnictví zpracovávané tímto systémem bylo možné
při vlastním auditu účetní závěrky prohlásit za úplné, správné a průkazné.
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1.1. Popis systému KOSYS
Systém KOSYS je ucelený soubor navzájem provázaných programů pro automatizaci administrativních a řídicích prací. Pracuje pod operačním systémem Windows. Systém je vytvořen v síťové verzi Microsoft Visual FoxPro verze 9.0. Obsahuje prostředky pro kontrolu oprávněného přístupu jednotlivých uživatelů k datovým souborům.
Tento ekonomický systém byl od roku 1990 vyvíjen pod operačním systémem
MS DOS. V roce 1999 autoři začali s převodem programu pod operační systém
Windows. Pod tímto operačním systémem je ovládání programu velice jednoduché a intuitivní, protože všechny nabízené funkce jsou v dané situaci popsány na
tlačítkách a doprovázených nápovědou.
Během práce je uživatel informován o možných akcích na posledním řádku obrazovky. Vlastní volba úloh je prováděna formou menu. V celém systému je ve
všech úlohách jednotné ovládání funkčními klávesami a obdobný vzhled obrazovky. V systému KOSYS byla vytvořena speciální obrazovka pro práci s datovými
soubory. Práce s datovými soubory je přehledná, pohodlná a rychlá, v souborech
je možno listovat, jsou tříděny podle potřebných hledisek a způsob setřídění je
možno přepínat během práce. Podle způsobu setřídění je možno informace vyhledávat. Ovládání těchto obrazovek je unifikováno v celém systému.
Výstupní sestavy jsou řešeny jednotně a všechny tiskové výstupy je možno vypsat i pouze na obrazovce nebo vytvořit ze sestavy soubor. Uživatel může jednoduchým způsobem definovat tiskové výstupy.
Propracovaný systém univerzálního vyhledávání umožňuje vyhledat jakýkoliv
datový záznam.
Systém KOSYS je rozdělen do navzájem provázaných modulů:

Ovládací program
Ovládací program zajišťuje manipulaci s datovými knihovnami, jejich
úschovu, obnovu, reinstalaci nových verzí. Zajišťuje sdílení uživatelů při
práci v síti, modifikace spouštění pro jednotlivé uživatele sítě.

Zabezpečení systému hesly (HES)
Modul zabraňuje neoprávněnému přístupu k informacím, které jsou uloženy pod systémem KOSYS. Jeden z uživatelů (tzv. správce systému) má právo udržovat tabulku přístupů, ve které jsou uložena jména všech uživatelů
systému. Ke každému jménu lze přiřadit přístupové heslo. Oprávnění jed© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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notlivých uživatelů lze stanovit pro jednotlivé moduly. Tato oprávnění systém kontroluje po přihlášení uživatele a umožní mu pouze ty činnosti, ke
kterým má oprávnění. V některých funkcích lze zadat oprávnění pro jednotlivé položky záznamu. Ve všech základních obrazovkách lze konkrétnímu uživateli zakázat používání vybraných funkčních kláves. Je sledováno
spouštění funkcí, které mají zásadní vliv na datové soubory, je zaznamenán
uživatel, který tyto funkce použil.

Servis (ARC)
Není určen pro běžnou práci. Obsahuje funkce používané dealery a autory
systému.

Sklady (SKL)
Evidence zásob v jednom nebo ve více skladech. Modul eviduje pohyb a
stav zásob. Možnost příjmu v cizích měnách s přepočtem kurzů, možnost
volby celních skladů. Položka zásob je určena maximálně dvanáctimístným
číslem. Pro prodej je možno určit pět prodejních cen pro každou položku,
počet pořizovacích cen pro jednotlivé položky není omezen. Je kontrolována relace mezi nákupní a prodejní cenou, nové prodejní ceny jsou vypočteny a nabídnuty k použití. Možnost dodatečné změny nákupní ceny. Všechny pohyby se automaticky účtují do modulu UCT. Pro evidenční účely je
možno z více položek tvořit skupiny. Datové soubory využívají moduly ODB,
ZAK a FAK.

Zakázky (ZAK)
Evidence zakázek a evidence norem spotřeby mezd a materiálu. Předběžná
kalkulace nákladů na zakázku podle norem, plánování potřeb materiálu a
mezd. Pro každou normu lze v číselníku norem specifikovat mzdy (montážní práce), režijní materiál a libovolný počet položek materiálu, které je
možno vyhledávat v ceníku materiálu modulu SKL. Rozpočet zakázky se již
sestaví pouze soupisem norem, které je možné vyhledávat v číselníku. Rozpočtené zakázky je možno tisknout spolu se seznamem potřebného materiálu. Podle rozpočtu je možno vystavit fakturu za odvedené práce a vydaný nebo plánovaný materiál. Tato faktura je evidována v modulu FAK a zaúčtována do UCT. V tomto modulu je možno vydávat materiál na vybranou
zakázku ze skladu a prohlížet stav materiálu vydaného na zakázku. Plánovaný materiál na zakázku je možno vyskladňovat. Z modulu UCT se vyzvedávají skutečné náklady na zakázky a provádí se porovnání plánovaných a
skutečných nákladů na zakázku.
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Majetek (MAJ)
Evidence hmotného, nehmotného a drobného majetku. Automatické zaúčtování pořízení, vyřazení, prodeje a odpisů. Měsíční účetní a roční daňové odpisy. Tiskové sestavy podle různých hledisek.

Mzdy (MZD)
Mzdová evidence s výpočtem mezd a záloh. Jsou prováděny měsíční, čtvrtletní i roční výpočty, automatické stanovování průměrů náhrad a zaúčtování do UCT. Tiskne sestavy pro vlastní evidenci, sestavy a převodní příkazy
pro odesílání srážek, daní a pojištění. Jsou minimalizovány nároky na
vstupní data, po zadání trvalých údajů se při měsíčním zpracování zadávají
pouze odchylky (nepřítomnost a úkolové výdělky). Je udržována všechna
předepsaná evidence.

Podvojné účetnictví (UCT)
Modul umožňuje po instalaci zvolit jednu ze tří účetních osnov, kterou je
možno dále upravit pro individuální podmínky. Zadáním parametrů lze přizpůsobit pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Modul obsahuje všechny předepsané sestavy a výpočty: účetní deník, hlavní knihu, předvahu,
rozvahu, výsledovku a peněžní toky. Umožňuje sledovat hospodaření více
středisek, sledovat zakázky.

Daňová evidence - jednoduché účetnictví (JUC)
Peněžní deník, rozbor hospodaření a jeho grafické zobrazení. Data se přebírají z výpisu z účtu a pokladny. Kromě standardního počtu sloupců peněžního deníku je možno vést podúčty a zakázky. Nelze použít spolu s podvojným účetnictvím a bez modulu FAK.

Evidence pracovníků (EVP)
Modul využívá soubory společně se modulem MZD. Obsahuje řadu přehledových a rozborových sestav. Součástí jsou i výstupy pro statistiku ISCP.

Faktury (FAK)
Součástí tohoto modulu je evidence zákazníků, která se používá při vystavování faktur, objednávek a psaní dopisů. Možnost používání více vlastních
bankovních účtů.
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Přijaté faktury jsou evidovány v libovolných měnách podle několika hledisek. Jsou vystavovány příkazy k úhradě.
Odesílané faktury jsou vytvářeny za použití evidence adres zákazníků.
Možnost definice až pěti formulářů pro cizojazyčné faktury, možnost tisku
na předtištěné formuláře. Fakturu je možno vytvořit v libovolné měně ručním vyplněním, lze využívat číselník materiálu nebo fakturovat vydaný materiál dle zakázky, střediska a období výdeje. Možnost souhrnné fakturace
dodacích listů. Během vyplňování faktury lze vyskladňovat materiál nebo
zboží a vyskladnění se zaúčtuje do UCT. Při fakturaci materiálu je automaticky vypočítávána daň, režijní přirážky, dle zákazníka je specifikována jedna z pěti prodejních cen. Při fakturaci mezd je možno obdobně použít data
z modulu ZAK a do faktury budou přeneseny mzdy rozepsané na zakázku.
Evidence zaplacených faktur a dlužníků, na opožděně zaplacené faktury je
vystaveno penále.
V modulu je možno zpracovat výpis z účtu, během jeho zpracování jsou
vyhledávány přijaté a odeslané faktury. Program vypočítává a účtuje kurzové rozdíly u faktur vystavených v cizí měně. Umožňuje částečnou úhradu
faktur. Lze evidovat více bankovních účtů a volit vstup z diskety z banky s
automatickým vyhledáním zaplacených faktur. Je možno zpracovávat i devizové účty.
V úloze je možno vystavovat dodací listy s vyskladněním nebo bez vyskladnění zboží. Tyto dodací listy lze souhrnně fakturovat.
V evidenci faktur se chronologicky shromažďují záznamy o operacích s každou fakturou, jako jsou úhrady, vystavení pokusu o smír apod.
Jsou zabudovány kontroly mezi knihami faktur a zaúčtovanými doklady v
UCT a obdobně mezi evidencí bankovních výpisů a bankovními účty v UCT.

ODBYT (ODB)
Modul zajišťuje evidenci objednávek zákazníků, expedici zboží, tisk dodacích listů a následnou fakturaci. Expedice probíhá podle evidovaných objednávek nebo bez objednávky. Faktury jsou vystavovány v dávce za celý
den expedice v cenách podle ceníku nebo ve smluvních cenách. Prodávat
lze na fakturu i za hotové.
Přehledy objednaného a expedovaného zboží, rekapitulace fakturovaných
částek a daní, evidence vratných obalů. Modul je provázán se moduly SKL,
FAK, UCT.
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Ostatní (OST)
V tomto modulu jsou následující funkce:


ADRESY
evidence adres pro korespondenci



DOPISY
evidence a vystavování dopisů



OBJEDNÁVKY
evidence a vystavování objednávek. Při vystavování objednávky je možno
používat číselník materiálu ze ss SKL.



KNIHA JÍZD
evidence užívání aut
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1.2. Instalace systému KOSYS
Před instalací nové verze ukončete KOSYS a všechny související programy. Při
práci v síti, musí KOSYS ukončit všichni uživatelé sítě. Vlastní instalaci provedete
z Microsoft Edge tak, že v menu Stáhnout na www.kosys.cz kliknete na „Nejnovější verze“ a spustíte program SETUP.EXE. Podle verze systému Windows a nastavení zabezpečení potvrďte spuštění souboru. Uvádíme zde informaci zabezpečení z Windows 10:
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Po spuštění SETUP.EXE bude zobrazen již instalační formulář s instrukcemi. Pokračovat můžete tlačítkem Další.
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Druhou volbou je cíl instalace. Standardně je nabízena C:\KSOFT\KOSYS. Nabízenou cestu \KSOFT\KOSYS vždy zachovejte, cílový disk můžete změnit např. při
instalaci v síti.

Následující formulář Vás informuje o průběhu instalace. Po úspěšném dokončení se instalační program sám ukončí.
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Pokud se v průběhu instalace objeví varování, že při pokusu o nahrazení souboru nastala chyba, pak je KOSYS spuštěný a je třeba jej ukončit. Zkontrolujte,
abyste neměli program na liště systému Windows nebo KOSYS neměl spuštěný jiný uživatel sítě. Po
ukončení KOSYSu můžete
pokračovat
v instalaci
tlačítkem
„Opakovat“. Přerušením nedojde k instalaci
nové verze a ignorováním se nanahrají soubory, které nelze nahradit a KOSYS nemusí
pracovat správně.
Po první instalaci spustíte KOSYS ikonou na ploše systému Windows nebo z
nabídky „Start – Všechny aplikace - KOSYS“.
Instalujete-li KOSYS prvně, nainstaluje se demoverze, která je plně funkční po
dobu 80 dní. Pak lze přejít na verzi START, LIMIT nebo neomezenou verzi.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

33

Velikost tisku
V systému Windows 10 ovlivňuje úprava Měřítka a rozložení i velikost tisku
z KOSYSu. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu systému Windows 10 a v Nastavení zobrazení zvolte přizpůsobení velikosti displeje na doporučených 100%.
Velikost zobrazení lze upravit nastavením Rozlišení monitoru.
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Další možností je ponechání nastavení rozlišení obrazovky, zvětšeného měřítka a
aplikaci KOSYS nastavit:
- klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu KOSYS a zvolte Vlastnosti
- na kartě Kompatibilita klikněte na tlačítko Změnit nastavení pro vysoké rozlišení
DPI
- zaškrtněte volbu Obejít chování vysokého přizpůsobení DPI a zvolte provedení
aplikací podle obrázku níže:
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1.2.1. Instalace do sítě LAN
Systém KOSYS je dodáván v jednouživatelském nebo v síťovém provedení.
Způsob užívání je nutno zadat při objednávce systému. Podle objednávky je omezen počet uživatelů, kteří mohou systém KOSYS současně užívat.

Postup první instalace na server:
Před první instalací vytvořte na serveru složku, kterou nasdílíte a pro
oprávněné uživatele nastavíte v zabezpečení „úplné řízení“. Nelze složku mít jen ke čtení!
Ze všech počítačů sítě, odkud budete spouštět KOSYS, nastavíte tuto
sdílenou složku jako síťový disk např. „K:“.
Podle kapitoly 1.2. Instalace systému spusťte instalaci ze všech počítačů
sítě, odkud budete spouštět KOSYS na síťový disk. Cestu KSOFT\KOSYS
zachovejte.
Při spouštění KOSYSu (i jiných programů) ze sítě se může objevit varovné upozornění „Vydavatele se nepodařilo ověřit“. Jedná se o velmi striktně nastavené
ověřování místního intranetu v možnostech internetu. Nastavte v Internet Explorer takto:
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Důležité upozornění:
U některých antivirových programů je nutné upravit nastavení, aby práce v síti
byla rychlejší. Např. u NOD32 je vhodné v rozšířeném nastavení zrušit kontrolu síťových disků při práci. V rozsáhlých sítích jinak program kontroluje z každé lokální
stanice otevření, změnu, výmaz souboru a značně zpomaluje práci.
Pokud máte u programu AVG nastavenou standardně kontrolu na určitou hodinu během pracovní doby na všech lokálních pracovištích, pak z kontroly rovněž
vynechejte síťové disky s KOSYSem.
Nespouštějte instalaci ani KOSYS v SendBoxu programu AVAST. Jedná se o virtuální prostředí, které neuloží provedené změny!
Nedoporučujeme pro běžnou práci používat pro uložení dat a spouštění programu externí diskové jednotky typu NAS.
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1.2.2. Reinstalace nové verze systému KOSYS
Účelem reinstalace je nahrát nové verze programů a v datových souborech
vyměnit struktury datových souborů. Tato operace se provede automaticky.

Postup reinstalace:
V první obrazovce KOSYSu označte klávesou „+“ všechny datové knihovny a spusťte „Zabalení (archivace) datové knihovny“.
Ukončete práci v KOSYSu. V síti ukončete práci v KOSYSu na všech pracovištích.
Instalujte novou verzi systému KOSYS postupem popsaným v kap. 1.2.
Spusťte KOSYS, označte klávesou „+“ všechny datové knihovny a reinstalujte stejně pojmenovanou ikonou.
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1.2.3. Automatická instalace nových verzí
Defaultně zapnuto. Při ukončení práce v KOSYSu je zkontrolována verze ZIP na
internetu a je-li k dispozici novější, bude nabídnuto stažení a automatická instalace. V síti proběhne kontrola a nabídka instalace při odhlášení posledního uživatele. Do ZIP verze se na internetu ukládají jen důležité změny. Automatickou instalaci nových verzí lze odpojit v Licenci a konfiguraci.

Stahovaný soubor má velikost cca 20MB. Pokud během stahování a instalace
počítač vypnete, pak při příštím spuštění nemusí být spouštěcí program
KOSYS.EXE dostupný. Data na disku zůstávají jen je třeba spustit instalaci programu znovu dle návodu v kapitole 1.2. Zamezení automatické instalace může způsobit antivirový program. Doporučujeme používat Windows Defender nebo placené
verze standardních antivirových produktů.
Na formuláři k automatické instalaci naleznete tyto informace:
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Číslo verze KOSYSu nainstalovaného v počítači a číslo verze dostupné k instalaci. Bude uvedena i informace, zda je nuntá reinstalace knihoven nebo ne. Pokud
není nutná reinstalace knihoven, je instalace nové verze o mnoho rychlejší.
Tlačítko „Změny“ zobrazí popis všech novinek oproti tlačítku „Co je nového?“,
kde budou zobrazeny jen změny provedené od vaší verze k nejnovější.

1.2.4. Struktura knihoven
Systém KOSYS umožňuje založit na disku libovolné množství datových knihoven. V každé z datových knihoven lze provozovat nezávislé zpracování a v každé knihovně může být jiná konfigurace systému KOSYS. Tak můžete v některých knihovnách zpracovávat firmy s jednoduchým účetnictvím, v jiných s podvojným. Přitom programy
zůstávají na disku pouze jednou. Ve skutečnosti
se po instalaci na disku založí knihovna KSOFT, ve
které jsou programy FoxPro. Pod ní se založí knihovna KOSYS, ve které jsou programy systému
KOSYS, a pod touto knihovnou si již založíte
vlastní datové knihovny (na obrázku se datové
knihovny jmenují INSTAL, DEMO).
Mimo tyto knihovny si systém KOSYS může založit další knihovny:


EXTRA
V této knihovně lze uložit program EXTRA, který je vyvoláván použitím klávesy E na horní liště. Tuto funkci používají ti uživatelé, kteří si vytvářejí
vlastní specifické programy.



SCHOVEJ
Do knihovny se ovládacím programem ukládají uschovávané datové knihovny, pokud je použita volba "na disk". Datová knihovna se ukládá se
jménem a číslem verze programů. Dokud nenainstalujete novou verzi, budou se zálohovat nové a změněné soubory. Po instalaci nové verze se uloží
knihovna znovu se jménem a vyšším číslem verze programů.
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SCHRANKA
Tato knihovna slouží pro ukládání převodních příkazů, pokud je zvoleno
ukládání převodních příkazů do schránky a rovněž jsou v ní hledány soubory s výpisem z účtu. Slouží jako styčné místo pro program ovládající modem.



LANPAR
Tato knihovna se založí pouze při práci v síti a slouží pro uložení parametrických souborů, kdy je možno systém KOSYS parametrizovat dvojím způsobem, buď podle jména uživatele nebo podle čísla pracovní stanice. Nelze
použít oba způsoby. Pokud budou zadány oba, bude použito číslo stanice.
Ovládací program zobrazuje jméno uživatele nebo číslo stanice na prvním
řádku obrazovky.



TISKY
Do složky se zapisují tiskové programy vytvářené funkcí "Tiskové sestavy".



TELEF
Ve složce se udržují telefonní seznamy



REINSTALACE_ARCHIV
Do této složky se ukládají zálohy při reinstalaci datové knihovny. Musí být
zapnuto zatržením volby v dotazu při reinstalaci knihovny. Do adresáře se
kopírují i výmazy a kumulace celých souborů jako např. kumulace pokladny.
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1.2.5. Parametrizace podle jména uživatele LANPAR
Pokud bylo zadáno jedním z výše uvedených způsobů systému KOSYS jméno
uživatele, je v knihovně LANPAR hledán soubor stejného jména s příponou PAR.
Pokud není nalezen, založí se soubor tohoto jména, ale prázdný. Je-li nalezen, použijí se v něm uvedené parametry následovně:


FUNKCE =N
Parametr "N" určuje, že uživatel nebude mít možnost ovládat všechny
funkce ovládacího programu. Může pouze vstupovat do datových knihoven, nejsou mu dostupné údržbové funkce.



KNIHOVNA=jméno1,jméno2,....
V tomto parametru je možno vyjmenovat datové knihovny, které budou
uživateli dostupné, ostatní knihovny ovládací program nezobrazí.



KNIHZAC=X
Po spuštění KOSYSu se v okně datových knihoven zobrazí jen ty, které začínají znakem „X“.



SPUSTIT=ano
Parametr "ano" zajistí po startu systému KOSYS automatický vstup do první
datové knihovny. Vstup je proveden jednouživatelsky.



SPUSTIT=lan
Parametr "lan" zajistí po startu systému KOSYS automatický vstup do první
datové knihovny. Vstup je proveden víceuživatelsky.



JMENO=xx
Pokud bude zadán tento parametr, nebude uživatel dotazován na jméno
při vstupu do datové knihovny, bude použito jméno uvedené v parametru.



HESLO=hhhh
Pokud bude zadán tento parametr, nebude uživatel dotazován na heslo při
vstupu do datové knihovny, bude použito heslo uvedené v parametru.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

42


ENTER=ne
Při uvedení tohoto parametru nemá uživatel právo vstupovat do datových
knihoven jednouživatelským, ale pouze víceuživatelským způsobem.



uctfakozap=ano, (uctfakpzap)
Parametrem "ano" je možno pro uživatele potlačit vypnutí účtování odeslaných (přijatých) faktur, které se nastavuje ve funkci PARAMETRY. Parametr plní svou funkci tehdy, když je zapnuto účtování v modulu FAK a vypnuto účtování faktur. V této situaci mají pracovníci, kteří vystavují odesílané (přijaté) faktury, odpojeno účtování jejich odeslání. Účetní, pro kterou
je použit parametr "ano", může v odesílaných fakturách provádět zaúčtování odeslání faktur funkcí ALT-0255 bez nutnosti zapnout účtování pro celou síť ve funkci PARAMETRY.



STRANKA=76
Procento využití délky stránky je u tohoto uživatele sníženo na 76%.



UKONCENI=cesta
Program nebo dávkový soubor definovaný parametrem "cesta" bude spuštěn při ukončení datové knihovny. Při práci v síti bude spuštěn pouze tehdy, když uživatel opouští knihovnu, kde pracoval sám. Před spuštěním je
vyžadován souhlas obsluhy.
Parametrem lze např. definovat program, který zajistí automatickou
úschovu dat na disketu při ukončení práce. Pro tyto účely není vhodný při
práci v síti.



Knihschov=ctext
Nezobrazí ty datové knihovny, v jejichž názvu nalezne řetězec ctext.



Barev256=ano
Parametr je určen pro monitory, na kterých není možno zapnout lepší zobrazení barev než 256 barev. V základních obrazovkách nebudou podkladové barvy zobrazeny rastrem, ale budou použity jen barvy základní.
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Crcismat=2
Parametr je určen pro tisk čárového kódu a definuje, která cena PCENx bude tištěna na etikety čárového kódu.



Servis=ano
Může být jen u jednoho uživatele a pokud je zadán, tak všem ostatním uživatelům není přístupná funkce SERVIS v ovládacím programu.



Bitmap=off
Zajistí nezobrazování obrázků při provozu v terminálovém režimu po internetu. Úprava umožňuje provoz terminálu v plných barvách i na pomalejších
sítích, kde dříve bylo nutno přepínat na 256 barev. Bez provozu terminálu
se neuplatní.



uctosn=ne
Program nebude kontrolovat používanou účtovou osnovu na aktuální dle
platné legislativy.

1.2.6. Výměna počítače s KOSYSem
*1.2.6.

1.2.6.1. Výměna samostatného počítače
Na starém počítači spusťte KOSYS a v první obrazovce na horní liště klikněte na
menu SERVIS, uložte uživatelská nastavení a kalendář na flash disk. Jedná se o
modře označené údaje v KOSYSu např. počet tisků na tiskárně, cesta k zálohování,
cesta k importu souborů z banky, aj. Pokud tak neučiníte, nastavení provedete
samostatně během práce. Ukončete práci v KOSYSu.
- KOSYS je standardně nainstalován ve složce C:\KSOFT. Tuto složku celou
zkopírujte na flash disk.
- V novém počítači zkopírujte složku KSOFT z flash disku na disk "C:"
- Spusťte instalaci nejnovější verze KOSYSu z www.kosys.cz do
C:\KSOFT\KOSYS.
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- Spusťte KOSYS a na horní lište v menu SERVIS vraťte uživatelská nastavení z flash disku.

1.2.6.2. Výměna lokálního počítače v síti
Máte-li KOSYS na serveru a měníte jen stanici sítě, postup je následující:
- Na starém počítači spusťte KOSYS a v první obrazovce na horní liště klikněte na menu SERVIS, uložte uživatelská nastavení a kalendář na flash
disk. Jedná se o modře označené údaje v KOSYSu např. počet tisků na tiskárně, cesta k zálohování, cesta k importu souborů z banky, aj. Pokud tak
neučiníte, nastavení provedete samostatně během práce.
- V novém počítači namapujte pod stejným písmenem síťový disk s KOSYSem. Všichni uživatelé ukončí práci v KOSYSu. Spusťte instalaci nejnovější
verze KOSYSu z www.kosys.cz do X:\KSOFT\KOSYS, kde "X:" je označení
síťového disku.
- Spusťte KOSYS a na horní lište v menu SERVIS vraťte uživatelská nastavení z flash disku.

1.2.6.3. Výměna počítače uživatele Cloud KOSYSu
Zkopírujte si pouze ikonu pro spuštění Cloud KOSYSu ze starého na nový počítač.
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1.3. Ovládací program
Po instalaci systému KOSYS se v nabídce "Start" a "Programy" vytvoří nabídka
"KOSYS".
Po spuštění systému KOSYS se aktivuje tzv. "Ovládací program". Ovládací program zajišťuje všechny potřebné funkce pro úschovu a kopie datových knihoven,
zajišťuje spouštění systému KOSYS v datových knihovnách a v síťovém prostředí
zajišťuje sdílení datových knihoven více uživatelů.
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Na horní liště programu najdete tyto informace:

1.3.1. Seznam souborů, sehrávání dat, indexace
Soubor, úpravy, pohled, nástroje jsou znepřístupněny pro běžné použití. Pouze
volba „Servis“ je zpřístupněna pro uživatele a obsahuje servisní funkce:



Výmaz nepotřebných souborů
Funkce maže pracovní soubory a soubory s příponou TMP vytvořené systémem KOSYS.



Indexace datové knihovny ….
Většina datových souborů má jeden až několik souborů tzv. indexových, ve
kterých jsou udržovány informace o způsobu třídění dat. V případě, že systém KOSYS není ukončen nebo nastane výpadek v dodávce proudu během
práce systému, může být některý z těchto souborů porušen. Chybné soubory jsou zjištěny při příštím pokusu o jejich použití. Systém KOSYS vypíše
hlášení o chybě a pokusí se soubor sám opravit. Pokud se oprava nepodaří,
je nutno spustit tuto funkci. Pokud operace havaruje, je nutno reinstalovat
znovu KOSYS.
V případě, že se hlásí chyba "Záznam není indexován" kdekoliv během práce, svědčí to o porušení indexových souborů, které program sám nezjistil.
Spustit indexaci je v tomto případě nutné, protože program dovolí pokračovat v práci, ale může docházet k chybám, jelikož za určitých okolností
nejsou nacházeny některé části souborů.
Po spuštění funkce je možno vybrat indexaci buď souborů určitého modulu
nebo indexaci všech souborů vybrané datové knihovny.
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Během reindexace je u všech datových souborů provedena údržba indexů a
jsou vyřazeny zrušené věty. Záznamy, které během práce zrušíte, v souborech zůstávají, pouze nejsou používány. Teprve reindexace je ze souborů
vyřadí. Soubory se zkrátí a práce s nimi se zrychlí. Reindexaci je proto užitečné používat i z tohoto důvodu.


Protokol o reinstalaci datové knihovny ….
Vypíše se seznam všech souborů systému KOSYS s počtem záznamů
v každém souboru vybrané datové knihovny.



Parametrický soubor (LANPAR)
Dovoluje upravit přístup jednotlivých pracovníků sítě do systému KOSYS.



Seznam datových souborů
Tato funkce zobrazí okno se seznamem souborů použitých v systému
KOSYS s jejich stručným popisem. Tento seznam je určen pro informaci
programátorům.



Odeslání nově pořízených záznamů z XXX
Tato a následující funkce slouží k sehrávání dat z odloučených pracovišť
pomocí e-mail nebo na přenosném mediu.
V ovládacím programu si
„stoupnete“ na datovou
knihovnu, ze které chcete
provést export dat a vyberete v horním menu KOSYSu
„SERVIS – Odeslání nově
pořízených záznamů z XXX“,
kde XXX je knihovna, odkud
se budou záznamy kopírovat. Zaškrtnutím lze volit,
které soubory se budou
přenášet a volbou období
nebo času záznamu interval
přenášených dat. Data se uloží do složky C:\KSOFT\ODESL. Na serveru bude jiné označení disku, cílová složka zůstává.
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Příjem nově pořízených záznamů do XXX
Data, která obdržíte pomocí e-mail nebo na flashdisku zkopírujte do
C:\KSOFT\PRIJEM (na serveru může mít název disku jiné označení),
v ovládacím programu
označte
knihovnu,
kam budete data importovat a zvolte
funkci „SERVIS - Příjem
nově pořízených záznamů do XXX“, kde
XXX je knihovna, kam
budou data nahrána.
Zobrazí se formulář
s informacemi o obdržených datech a období. Můžete vybrat doplnění,
výmaz souborů nebo storno funkce a návrat do ovládacího programu. Pokud sehráváte data pravidelně, ponechejte zaškrtnutou volbu „Doplnit jen
ještě neexistující záznamy“.
Sehrání potvrdíte ověřovacím heslem ALT-123.



Záloha uživatelských nastavení a kalendáře
Osobní nastavení např. cesty pro ukládání souborů, plánovací kalendář,
počet výtisků, velikost formuláře, aj. se ukládá do uživatelského prostředí
systému Windows, což zajišťuje, že každý uživatel sítě nebo i každý uživatel
na jednom počítači má svá nastavení spojená s přihlášením do systému
Windows.
Při výměně počítače můžete tato nastavení přenést také.

Instalační a datové hlavičky
Ikona je přístupná pouze dealerům a otevírá soubor instalačních a datových hlaviček (seznam firem užívajících KOSYS).
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1.3.2. Licence a konfigurace systému KOSYS
Po první instalaci zde zadáním čísla smlouvy do pole „číslo licence“
nastavíte instalační hlavičku (firmu) a tím se zpřístupní Vaše zakoupená
konfigurace. Firmu lze změnit z demoverze pouze jednou!
Na tuto adresu se generuje sériové číslo pro
žádost o heslo. Na jednu licenci je vydáváno pouze
jedno heslo/rok. Všechny
žádosti a zásadní změny
v konfiguraci jsou archivovány a lze je zobrazit tlačítkem „O uživateli“.
Objednáte-li si změnu
licence (změnu adresy,
rozšíření, apod.), firma KSoft s.r.o. všechny instalační hlavičky pravidelně aktualizuje na internetové stránce www.kosys.cz, odkud se tlačítkem „Aktualizovat instalační hlavičku z internetu“ stáhne tento pozměněný soubor přímo do vašeho
počítače.

1.3.2.1. Internet - připojení, odesílání mailů


Zablokovat automatické připojení k internetu
Vypnutí automatického porovnávání
provedených
změn v nejnovější verzi
s verzí provozovanou uživatelem. Nebude zobrazováno
upozornění na novinky a závažné změny na první obrazovce KOSYS. Nebudou
v provozu funkce Ověření
spolehlivosti plátce DPH a
ověřování firem v rejstříku.
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Pro správnou funkci a připojení k webovým službám je využívána třída
URLMON.DLL, která je součástí Windows. Pokud KOSYS hlásí „Není připojení k internetu“, pak může být blokováno připojení FireWall antivirového
programu nebo není uvedená třída ve Windows. Zaregistrování třídy provedete v příkazovém řádku Windows: REGSVR32 URLMON.DLL
Popřípadě lze spustit Kontrolu systémových souborů Windows z odkazu
https://support.microsoft.com/en-us/windows/using-system-file-checkerin-windows-365e0031-36b1-6031-f804-8fd86e0ef4ca


Odeslání e-mailu
Pro odeslání e-mailu přímo z KOSYSu je nutné mít na počítači nainstalovaný
program klient elektronické pošty. Námi doporučený je Microsoft Outlook
32Bit verze. Pro tyto programy lze nastavit „Microsoft“ nebo „Jiné“. U Live
Mail je nutné zaškrtnout „Sestavy odeslat mailem jako přílohy .ZIP“.
Volba „CDO – Přímo SMTP“ umožňuje odeslání mailu bez e-mail klienta
přímo přes SMTP vašeho poštovního serveru. Pro správnou funkci je nutné,
aby doména emailu byla shodná s názvem SMTP serveru.
Např. email novak@SEZNAM.cz bude mít SMTP server smtp.SEZNAM.cz.
Port je běžně 25, lze použít i 465 (oba s šifrováním SSL). Heslo zadáte
shodné jako pro přístup k emailu ve webovém rozhraní. Pokud budete mít
zadanou email adresu v adresáři odběratele a odešlete tisk faktury na
„email“, pak se provede okamžitě odeslání. Podpis do mailu lze nastavit
v parametrech datové knihovny na záložce „Tisky“. Odeslané zprávy se archivují v uživatelském prostředí a lze je zobrazit tlačítkem „Odeslané“, kde
ve sloupci Memo je poznámka o odeslané zprávě (text, připojený soubor).
Pro odesílání sestav jinou cestou lze použít programy, které vytvářejí PDF a
odesílají mailem jako např. 602 Print2Pdf, PDF24 nebo PdfCreator.



Zablokovat instalaci nových verzí
Při ukončení práce v KOSYSu je zkontrolována verze ZIP na internetu a je-li
k dispozici novější, bude nabídnuto stažení a automatická instalace. V síti
proběhne kontrola a nabídka instalace při odhlášení posledního uživatele.
Do ZIP verze se na internetu ukládají jen důležité změny.
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Pro komunikaci s autory
Pro komunikaci s autory je zde uveden e-mail a telefon na Vás. Kontakt je
odesílán jen s protokolem o chybě autorům KOSYSu, jinak se nevyužívá. Po
vyřešení chyby Vám pošleme zprávu nebo radu jak chybu odstranit. Vyplnění kontaktu bude nově vyžadováno na každém uživateli hned po startu
KOSYSu, vyplňte buď mailovou adresu nebo telefon nebo obojí. Po vyplnění se již formulář zobrazovat nebude.



Barvy v základních obrazovkách
Nastavení barev v základních obrazovkách je možno upravit na záložce
Barvy v základních obrazovkách. Funkci lze použít u starých monitorů, které
zobrazují pouze základních 256 barev a předvolené barevné odstíny
v základních obrazovkách zobrazují „rastrem“. Toto zobrazení můžete také
zapnout při provozu v terminálovém režimu.



Tisk sestav
Záložka Tisk sestav obsahuje nastavení pro staré sestavy pocházející z MSDOS, které se v KOSYSu již nevyskytují. Ve funkci „Procento využití délky
stránky tiskárny“ lze zkrátit délku tisku na stránku v případě, kdy tiskárna
tiskne méně řádků na stránku než běžné tiskárny (tisk „přetéká“).
Servisní heslo pro dealery lze v tomto formuláři změnit. Pro změnu potřebujete znát původní heslo.

1.3.2.2. Úpravy v nových verzích
Zobrazí všechny změny provedené v systému KOSYS. Doporučujeme
tyto změny přečíst po každé instalaci nové verze. Zde naleznete vždy
čerstvé informace o změnách provedených v programech.
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1.3.2.3. Uživatelé sítě

Zobrazí jména uživatelů, kteří právě
pracují v systému KOSYS. Pomocí této
funkce lze komunikovat s vybranými pracovníky ze systému KOSYS, odeslat zprávu
všem počítačům v síti nebo ukončit práci
ostatních uživatelů právě pracujících
v systému KOSYS. Pokud odešlete výzvu
k ukončení práce, bude se zobrazovat hlášení všem uživatelům sítě. Jakmile poslední
uživatel ukončí práci v KOSYSu, zpráva se
ze systému maže a dále nezobrazuje.

1.3.2.4. Návrat do ovládacího programu
Dovoluje opustit datovou knihovnu v jakékoli funkci. Návrat bude
proveden do ovládacího programu.
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1.3.2.5. Datum systému KOSYS
Toto datum se automaticky naplní systémovým datem při každém
vstupu do KOSYS. Zobrazuje se v horní liště na obrazovce. Pokud chcete toto datum změnit, klikněte
na něj myší a přepište jej. Při vstupu dokladu bude nabízeno toto datum a všechny
výstupy na tiskárnu se pak budou tisknout s tímto datumem. Při dalším kliknutí se
datum přepíše opět systémovým datumem.

1.3.2.6. Hledání záznamu
Před spuštěním funkce hledání je nutné zvolit, ve kterém sloupci budete hledat. Volba se provede kliknutím myši do určitého sloupce mřížky.

1.3.2.7. Vyhledávání v datech
Funkce hledá ve všech datech způsobem filtrování záznamů. Lze zvolit libovolný text, částku nebo interval, v kterém se částka nachází. Hledat
ve všech sloupcích nebo jen jednom konkrétním. Nalezená data jsou barevně zvýrazněna, ale můžete zobrazit jen hledané záznamy zaškrtnutím pole
„Ukázat jen nalezené“.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

54

Kalkulačka
Zobrazí kalkulačku.

Kalendář
Zobrazí plánovací kalenedář. Červeně jsou označené soboty a neděle, fialově státní svátky a zeleně aktuální den. Dvojklikem myši otevřete den k zápisu poznámky. Toto pole je podbarveno a počátek poznámky je vidět v tomto poli. Zakškrtnutím pole
„Svátky“ zobrazíte všechna
jména v roce.
Data z kalendáře se neukládají ve standardní složce
KSOFT, ale ukládají se do
Windows adresáře konkrétního uživatele. Je tak zajištěno, že kalendář je jedinečný pro každého uživatele
sítě nebo i pro každého uživatele na jednom počítači. Zálohování pro případný přenos na jiný počítač
provedete tlačítkem „Zálohování v levém spodním rohu formuláře.
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Externí program EXTRA
Spouští externí programy.

Pohled do UCT
Touto ikonou lze zobrazit soubor se všemi zaúčtovanými doklady.

Příručka
Zobrazení příručky v elektronické podobě uložené na internetu. Příručka je
pravidelně aktualizována.

1.3.2.8. Vytvořené XML soubory a sestavy
Po kliknutí na ikonu se symbolem obálky na horní liště programu se
zobrazí formulář, ve kterém dohledáte všechny soubory XML vytvořené
v KOSYSu, tisky do souboru (JPG, TIF, XLS), které můžete prohlížet, kopírovat do jiného umístění nebo odesílat. Odeslání je možné e-mailem, na
portál veřejné správy ČSSZ nebo datovou schránkou. Kliknutím na nadpis sloupce Název a Datum se data
budou třídit podle žlutě podbarveného. Do pole Filtr lze zapsat podmínku pro zobrazení vybraných dat.
Při zadání masky, podle které se budou soubory vybírat je možno použít
znak otazník, který znamená, na
znaku v této pozici nezáleží. Např.
máte rok jako dva první znaky jména datové knihovny a chcete vybrat
firmu HUGO za všechny roky. Pak
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zadáte filtr ??HUGO, budou vybrány např. 13HUGOS, 14HUGOF, 15HUGO. Budeteli potřebovat vyfiltrovat obsažený text v názvu, pak zadejte :XXX, kde XXX je požadovaný text.

1.3.2.9. On-line podpora KOSYS
Kliknutím se spustí stahování programu TeamViewer verze 8.0 a sdělením přihlašovacích údajů můžete zpřístupnit počítač pověřeným osobám. Umožňuje autorům a dealerům KOSYSu po domluvě s uživatelem
zasáhnout v případě problému během několika málo minut od vyskytnutí problému. Služba je placená stejně jako práce technika u uživatele.
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1.3.2.10. Internet – užitečné odkazy
Poslední ikona nabízí spuštění internetu přímo z KOSYSu. V první části menu se dostanete na aktuální informace o novinkách či změnách v
KOSYSu uveřejňovaných na internetové adrese www.kosys.cz nebo si
můžete stáhnout nově objednané datové hlavičky. V druhé části naleznete užitečné internetové adresy. Ve třetí části je funkce pro odesílání souborů pomocí internetu, která se aktivuje v určité funkci. Např. e-mail a SMS lze odesílat jen
z adresáře systému KOSYS.

1.3.2.11. Platnost licence
Dále na obrazovce naleznete platnost licence systému KOSYS. Licence je udělována na 400 dní. Měsíc
před jejím ukončením budete upozorněni na nutnost
jejího prodloužení. Prodloužení licence se provede pomocí hesla, které vám bezplatně sdělí firma KSoft
s.r.o. (Lázeňská 565, 274 01
Slaný, tel./fax: 312520589,
e-mail: podpora@kosys.cz)
na základě sériového čísla, které bude na obrazovce zobrazováno po dobu 30 dnů
před ukončením licence. V případě, že nebude zadáno heslo před ukončením licence, bude vstup do systému zablokován, datové soubory zůstanou nedotčeny.
Heslem lze licenci prodloužit a systém odblokovat.
Na spodní liště programu je zleva zobrazeno: disk (na kterém je KOSYS nainstalován), adresář, nápověda (co v dané chvíli můžete udělat), datum, den, ikona
přepínání tisku (tiskárna/obrazovka). Pod touto ikonou jsou také indikátory kurzoru OVR (=přepisování), NUM (numerická klávesnice), CAPS (caps lock).
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1.4. Datové knihovny, zpracovávané firmy
V pravé dolní čtvrtině obrazovky je
formulář se všemi datovými knihovnami.
U každé datové knihovny je uvedeno její
jméno, číslo verze dat a část prvního řádku
z hlavičky firmy, pro kterou byla datová
knihovna založena. Pokud je v řádku pouze jméno knihovny, znamená to, že program zjistil, že datová knihovna není úplná
nebo že se nejedná o datovou knihovnu
KOSYSu.
V seznamu knihoven je možno se pohybovat klávesami PgUp, PgDn a šipkami.
Klávesou „+“ je možno datovou knihovnu
označit, klávesou „-“ se označení zruší. Označují se knihovny, se kterými má být
hromadně prováděna určitá funkce. Knihovna, na které stojíte kurzorem, je považována za označenou, i když nebude označena klávesou „+“. Hromadné označení
všech datových knihoven se provede klávesou „*“, zrušení označení všech pak „/“.
Okno lze po obrazovce přesouvat a zvětšovat. Změnu si program bude pamatovat.
Dále můžete kliknutím na záhlaví třídit údaje v tabulce vzestupně nebo sestupně
podle jména knihovny, čísla verze nebo názvu zpracovávané společnosti.
Klávesou F2 můžete do datové knihovny doplnit poznámku, která se bude ukládat
při zálohách nebo přenosu na jiný počítač. Knihovna s poznámkou bude označena
růžovým obdélníčkem u pravého kraje.
Datové knihovny v aktuální verzi programů jsou zobrazeny černě a nereinstalované knihovny se starší verzí programů šedivě.
Při reinstalaci se může v krajních případech stát, že dojde ke ztrátě dat vinou havárie hw (výpadek el. proudu, sítě) během přejmenování knihovny KNIH na (KNIH).
Knihovny jsou dále barevně rozlišeny podle toho, v jaké fázy se nachází a při pokusu o jejich výmaz je hlášena informace, že obsahují data. Správný postup v této situaci je tento:
1. červeně označená je KNIH i (KNIH) - všechny soubory z KNIH překopírovat do
(KNIH), smazat KNIH, (KNIH) přejmenovat na KNIH a reinstalovat.
2. červená je (KNIH) a černá je KNIH - smazat KNIH, (KNIH) přejmenovat na KNIH a
reinstalovat.
Před jakoukoli operací s datovými knihovnami proveďte zálohu (viz. dále).
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1.4.1. Operace s knihovnami
1.4.1.1. Vstup


Vstup jednouživatelský
Bude proveden vstup do
datové knihovny. Při práci v síti nesmí s
knihovnou pracovat jiný uživatel. Po vstupu bude knihovna zablokována
pouze pro uživatele, který do ní vstoupil první.



Vstup víceuživatelský
Při práci v síti bude proveden vstup do vybrané datové knihovny, která zůstane volná pro ostatní uživatele. Jestliže nepoužíváte počítačovou síť, nemá smysl tento příkaz používat. Do datové knihovny vstupujte předchozím
příkazem.

Pozn.: Pro vstup do datové knihovny lze použít dvojklik levým tlačítkem myši
na název knihovny (jednouživatelsky) nebo jednoklik pravým tlačítkem myši (v síti).

1.4.1.2. Založení nové knihovny
Bude založena nová datová knihovna, které bude prázdná. Po vstupu
je nutné nejprve zvolit v PARAMETRECH název zpracovávané firmy, datovou hlavičku.
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1.4.1.3. Kopie, přejmenování, výmaz knihovny


Přejmenování knihovny
Program vyžaduje zadat jméno nové datové knihovny a do ní zkopíruje vybranou datovou knihovnu.



Přejmenování knihovny
Bude vyžádáno zadání nového jména a knihovna bude přejmenována. Datových souborů ani hlaviček se tato funkce netýká.



Výmaz knihovny
Tato funkce vyžaduje potvrzení tlačítkem "ano", při jeho zadání budou datové soubory vymazány a datová knihovna bude na disku zrušena. Takto
vymazaná knihovna se již nedá nijak obnovit. Vymazávaná knihovna je přesunována do „koše“ systému Windows (nefunguje při práci v síti). Od verze
18.43 je knihovna před odstraněním archivována do složky \ksoft\schovej.

1.4.1.4. Záloha dat


Zabalení (archivace) datové knihovny
Vybraná nebo označené (klávesou „+“) datové knihovny budou uschovány
do složky \KSOFT\SCHOVEJ na disku s KOSYSem. Program umožňuje změnu
cíle zálohování, např. na
flashdisk. Pro uložení
nastavení cíle použijte
tlačítko „Zapamatovat
cestu“. Při zálohování je
vytvořen pouze jeden
soubor pro každou datovou knihovnu a má
stejné jméno jako datová knihovna. Spolu se jménem knihovny se ukládá i číslo verze programů.
Pokud tedy nainstalujete novou verzi a uložíte knihovnu do stejné složky,
nepřepíše se původní, ale založí se nový soubor. Ten se bude přepisovat
tak dlouho, dokud nezměníte číslo verze programů KOSYS. Jsou uschovány
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pouze soubory DBF, FPT a MEM. Pokud již byl tento soubor založen, jsou
do něj ukládány pouze soubory novější, proto pozor na změnu data a času
v počítači! Při uschovávání jsou datové soubory komprimovány, takže jsou
několikanásobně menší. Zatržením pole „založit novou složku: RRRRMMDDHH-MM-SS“ se vytvoří do cíle zálohování nová složka s aktuálním datumem a časem vytvoření, do které se následně ukládají datové knihovny.

1.4.1.5. Obnova ze zálohy


Rozbalení dat
Funkce vyžaduje vybrat, odkud bude soubor rozbalován. Vyberete požadovaný soubor, z něhož se mají data rozbalit. Tlačítkem „Rozbalit“ se spustí
dekomprimace vybraného souboru a reinstalace, která zavede do datové
knihovny aktuální verzi programů. Pokud již v KOSYSu existuje knihovna se
stejným názvem, budete upozorněni a je nutné knihovnu přejmenovat.

1.4.1.6. Reinstalace
Tato funkce instaluje prázdné datové soubory do datové knihovny nebo
nahradí staré datové soubory novými se zachováním jejich obsahu.
Funkce kontroluje číslo verze programů a číslo verze nově instalované datové knihovny. Nedovolí instalovat novější verzi datových knihoven než je
verze programů.
Reinstalace se provede pro všechny označené a pro vybranou knihovnu.
Princip reinstalace je následující. Do prázdné datové knihovny se nahrají
pouze nové soubory. Pokud již v datové knihovně jsou nějaké datové soubory, bude tato knihovna přejmenována na knihovnu stejného jména uzavřeného do kulatých závorek. V té budou vaše datové soubory. Je založena
nová knihovna se stejným jménem, která měla původní knihovna před přejmenováním, a do ní jsou nahrány nové datové soubory. V dalším kroku
jsou datové soubory převedeny do nové knihovny a stará knihovna se jménem v závorkách je zrušena. Pokud by došlo k nějaké chybě, zůstane knihovna se závorkami na disku, ale dodržujte zásadu, že vždy před spuště-
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ním reinstalace všechny knihovny zálohujete alespoň na pevný disk počítače.
Během doplňování dat do nových souborů program kontroluje, jak velký je
doplňovaný soubor a jestli došlo k nějaké změně ve struktuře doplňovaného souboru. Pokud zjistí, že soubor má více než 3000 záznamů a přitom
nebyla změněna struktura souboru, požádá o povolení přenést velké soubory kopírováním místo doplňováním. Kopie je několikanásobně rychlejší a
podstatně se tím zkrátí doba reinstalace. Pokud kopírování povolíte, použije se pro všechny velké datové soubory reinstalované datové knihovny.
Kopírování souborů má nevýhodu, že během kopie není soubor nijak kontrolován, nejsou vyřazovány zrušené záznamy a nejsou obnoveny indexové
soubory. Proto kopírování souborů povolujte jen v krajních případech.
Pokud by se KOSYS reinstaloval na starší verzi a v novějších verzích byly
rozšířeny struktury souborů, pak se mohou tato data ztratit. Instalujte proto vždy vyšší nebo stejnou verzi, než kterou máte v počítači. Pokud tuto
operaci přesto potřebujete provést, uložte nejprve data a uschovejte.



Filtr
Do pole zapíšete počáteční znaky datových knihoven a po stisknutí klávesy
ENTER se zobrazí jen knihovny vyhovující této podmínce.



Nápověda
Obsahuje informace o kontaktu na poradenské linky, e-mail na autory.
Stejný panel se zobrazí při použití klávesy F1.
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ESC - Ukončení ovládacího programu
Tato klávesa ukončí ovládací program a provede návrat do operačního systému Windows.

1.4.1.7. Vstup do datové knihovny
Po jednouživatelském nebo víceuživatelském vstupu do datové knihovny se
objeví tzv. hlavní menu datové knihovny.
V této obrazovce se volí
vstup do vybraného modulu,
nastavují se parametry jednotlivých modulů a parametry datové knihovny, vytvářejí se a spouštějí speciální
tiskové sestavy a grafické
výstupy.
Pokud kliknete levým
tlačítkem myši na ikonu modulu, vstoupíte do zvoleného modulu. Zde se zobrazí
obrazovka s nabídkou dalších funkcí. Datové soubory se prohlížejí v tzv. základních obrazovkách modulu.
Pravým kliknutím myši na ikonu modulu zobrazíte parametry tohoto modulu.
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1.4.2. Funkce v základních obrazovkách
Na obrázku jsou zobrazeny jednotlivé ovládací prvky, které jsou v KOSYSu použity. Tento panel se zobrazí klávesou F12 v ovládacím programu a budeme ho nazývat ve všech funkcích formulář. Je možno si na něm vyzkoušet jednotlivé ovládací prvky, které jsou v KOSYSu použity. Formulář lze posouvat po obrazovce, pokud ho uchopíte myší za horní lištu a posuvem změníte jeho polohu. Můžete jej
ukončit křížkem v pravém horním rohu nebo zvětšit na celou obrazovku, popřípadě "minimalizovat" na dolní lištu.



Tlačítka
Skupina tlačítek je většinou umístěna v dolní části formuláře. Na obrázku
vidíme i nepřístupné
tlačítko (první zleva).
Všechny funkce, které
v dané chvíli můžete
použít, jsou zobrazeny
na těchto tlačítkách. Například pro zadání nového záznamu použijete tlačítko s nápisem "Nový", pro opravu záznamu "Oprava" a pro výmaz tlačítko
se stejným popisem. Na toto tlačítko buď kliknete levým tlačítkem myši
nebo přidržíte levé ALT a písmeno, které je podtrženo na dané funkci.
Např. ALT-N spustí funkci zastoupenou tlačítkem "Nový".
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Textové pole
Toto pole se používá jak pro zadávání čísel,
tak textů. Na obrázku je textové pole s čísly,
nepřístupné, i s textem. Při vyplňování a
opravě textových polí existují dva způsoby.
Pokud do pole kliknete myší, nově zapsané
znaky se doplňují k již existujícím znakům v
tomto poli. Druhý způsob je přepsání záznamu, což se provede kliknutím a za soustavného držení tažením myši přes
pole. Pole se obarví a zápis přepíše vše, co je již v poli napsáno.



Pole se seznamem
Jedná se o textové pole, které je doplněno buď seznamem nebo funkcí,
která zajistí správný výběr nebo zadání dat. Tato pole mají vpravo šipku pro
rozvinutí seznamu. Uvnitř pole je možno seznam otevřít klávesou alt+šipka
dolů (někdy také ctrl+enter). Je užito více druhů těchto polí:
Do pole je možno zadat jen položky obsažené v seznamu. Toto pole se používá
např. pro zadání čísla účtu. Není označeno barevně, otevírací šipka je součástí
pole.
Do pole je možno zadat data nebo šipkou vyžádat zadání hodnoty, kterou program použije pro výpočet obsahu
pole. Používá se např. pro vstup čísel pokladních dokladů. Pole je označeno
modře.
Ve žlutě označeném pak je možno zvolit hodnotu ze seznamu nebo zadat
libovolnou hodnotu. Pravým klikem na otvírací šipku je možno hodnotu
z pole doplnit do seznamu pro příští použití. V rozvinutém seznamu je
možno naopak položku seznamu vymazat klávesou DELETE. V tomto případě mohou být hodnoty doplněny i do více polí. Např. v pokladně se položka
vybraná v seznamu použije pro doplnění pole TEXT a ÚČET.
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Do posledního pole se seznamem se zadávají záznamy, aniž by musely existovat v seznamu. Pole je označeno
zeleně. Používá se např. pro zadávání čísel zakázek. Pravým klikem na
šipku můžete změnit řazení seznamu, vložit nový nebo upravit již existující v číselníku zakázek.



Skupina přepínačů
Na obrázku vidíte několik druhů přepínačů. Kulatý a
uvnitř bílý přepínač je aktivní, pokud na něj kliknete
myší a uvnitř se objeví černá výplň. Přepínač č.2 na
obrázku je nepřístupný a přepínač č.4 je tlačítkový a
aktivní, pokud myší tlačítko "stlačíte". Zvolit je možno
jen jeden z přepínačů.



Zaškrtávací pole
Každé z polí je na rozdíl od předešlých přepínačů samostatné. Zaškrtnutí se provede kliknutím myši do pole.



Karta
Karty jsou poskládány za sebou a přepínají se kliknutím myši na název kar-

ty, který se nachází nahoře na tzv. záložce karty. Každá karta má jiný obsah.
Například po zadání nového pokladního dokladu máte před sebou dvě karty, na kterých je napsáno: Výdajový doklad a Příjmový doklad.
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Mřížka
V mřížce jsou zobrazena data zadaná ve formuláři a většina zadávaných informací je zobrazena ve sloupcích. Ostatní údaje jsou viditelné po stlačení
funkce "Oprava". Mřížka se skládá ze sloupců, řádků a hlavičky. Hlavička
obsahuje pojmenování sloupců. V levé straně mřížky je ukazatel aktivního
záznamu.

Na pravé a spodní straně může být posuvník. Kliknutím do mřížky vyberete
aktivní záznam. V mřížce se můžete pohybovat šipkami, klávesami ENTER,
CTRL-HOME (posun na začátek souboru), CTRL-END (posun na konec souboru), PageUp, PageDown nebo posuvníky. Horizontální posuvník mění
sloupce, vertikální řádky. Existují tři způsoby práce s posuvníky:

1) Kliknutím na šipku na konci posuvníku se záznamy posunují o jeden
řádek nebo o jeden sloupec.
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2) Pokud na posuvník najedete myší, přidržíte levým tlačítkem myši a posunete, můžete se takto velmi rychle posouvat celým souborem na začátek nebo konec.
3) Kliknutím na místo, které vidíte na obrázku, se záznamy posunují po
celé stránce.


Hledání záznamu
V mřížce je možno v kterémkoliv
sloupci hledat. Pro hledání musíte
kurzorem stát v daném sloupci a
buď klávesou F3 nebo symbolem
dalekohledu na horní liště spustit
hledání. Před hledáním můžete data setřídit kliknutím na červený
nadpis sloupce. Setřídění se zobrazí
žlutým podbarvením. Kliknutím na
hlavičku sloupce s modrým nápisem bude zrušeno řazení souboru
a data jsou zobrazena v pořadí, jak byla do souboru zadávána.
V pravém dolním rohu mřížky některých základních obrazovek naleznete žlutý čtvereček, který má
dvě funkce. Pokud na něj najedete
myší, zobrazí se počet záznamů
v mřížce. Po kliknutí pravým tlačítkem myši je možno uložit individuální nastavení mřížky nebo vrátit
standardní nastavení. Sloupce lze
v mřížce libovolně posouvat uchopením myší za nadpis a tažením
vlevo nebo vpravo.
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Editovací pole
Slouží k zapsání textu nebo
poznámek v libovolném počtu
znaků.



Číselník
V číselníku se pohybujeme kliknutím na šipku nahoru
nebo dolů. Hodnoty se nám v poli postupně mění.



Seznam

V seznamu se nachází například soupis knihoven na
disku.



Rámeček
Rámeček má podobu obdélníku nebo čtverce nakresleného slabou tenkou
čarou ohraničující skupinu funkcí.
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1.4.3. Funkce kláves v systému KOSYS obecně:
(znak ^ označuje klávesu CTRL stisknutou po dobu stisku následující klávesy,
vždy se používá jen levá klávesa ALT)

F1

Nápověda
Tato funkce vám ve kterékoliv chvíli napoví význam kláves, kterých je právě
možno použít, případně význam pole, které vyplňujete, a jaké údaje v něm
můžete zadat.

F4

Ukončení práce
Z jakékoli pozice v programu dojde k ukončení a návratu do ovládacího
programu.

F5

Faktury odeslané
Přímo z ovládacího programu vstoupíte do faktur odeslaných.

F6

Bankovní výpisy
Přímo z ovládacího programu vstoupíte do modulu Faktury a funkce Bankovní výpisy.

F7

Pokladna
Přímo z ovládacího programu vstoupíte do Účetnictví - Pokladny.

F8

Mzdy
Přímo z ovládacího programu vstoupíte do Mzdy - Evidence.

Esc

Konec
Provede se návrat do vyšší úrovně. Pokud byla klávesa použita uvnitř opra
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Kalkulačka
Kalkulačku naleznete v knihovně KSOFT\KOSYS nebo ji
můžete
spustit
ze
START-PROGRAMY-KOSYSKALKULAČKA.
Ovládání probíhá na numerické části klávesnice a
ENTER slouží jako "=". Číslo se vypisuje do spodního
řádku, operátory se ukazují vlevo a mezivýsledek je
zobrazen v červeném poli. V horní části se ukládá celý
výpočet, dokud nestisknete výmaz nebo nezadáte nové číslo bez předchozího zvolení operandu (totožné s
jakoukoliv kalkulačkou). Po funkci "Tisk" na tiskárnu
vyjede celý výpočet, který je zobrazen na pásce.
Hodnoty uvedené na pásce můžete přepsat a program
přepočítá celou pásku znovu.

Při výpočtu je možno použít následující operátory:
+

pro sčítání,

-

pro odečítání

/

pro dělení

*

pro násobení

ENTER

"="

ESC

skryje kalkulačku na "lištu" Windows
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ALT-L Kalendář
Po použití této kombinace kláves se zobrazí kalendář,
ve kterém jsou znázorněny odlišnou barvou pracovní
dny a svátky. Období lze libovolně měnit od roku 1900
do roku 2099. Aktuální datum je podbarven a ve
spodní části formuláře se vypisuje, kdo má tento den
svátek.

Alt-T Vytištění aktuálního řádku označeného rámečkem
na tiskárnu
Program na tiskárně opíše celý záznam. Pokud je delší než stránka, bude na
více řádcích.

Alt-P Posun papíru v tiskárně na začátek stránky
Vytiskne rozpracovanou stránku a uzavře tiskovou frontu.

Shift-F3

Servisní funkce

Určena pouze pro programátora, je chráněna heslem. Nesprávným použitím se vystavujete poškození nebo ztrátě dat.

Telefonní seznam
Funkce udržuje telefonní seznam a na rozdíl od telefonních čísel ukládaných do adresáře je dostupná kdekoliv, nejen při spuštěném KOSYSu.
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Telefonní seznam se spouští ze START-PROGRAMY-KOSYS. Po aktivaci funkce se na obrazovce zobrazí okno, ve kterém jsou funkce hledání a řazení
poněkud odlišné. Řazení je možno měnit podle jména nebo podle firmy.
Nastavení řazení je zobrazeno v hlavičce tabulky žlutým podbarvením. Vyhledávání se provede zapsáním počátečních písmen jména nebo firmy do
pole HLEDAT.

Seznam je společný pro všechny uživatele KOSYSu, pokud není v souboru
parametrů uživatele v knihovně LANPAR uveden příkaz "telefony=xx". Parametrem "xx" je možno určit, že seznam tohoto uživatele se bude jmenovat \KSOFT\TELEF\TELEF#xx.
Nový záznam se zakládá tlačítkem "Nový", opravuje tlačítkem "Oprava" a
ruší tl. "Výmaz". Tlačítko "Import" provede přetažení telefonů, jmen a firem z adresáře vybrané datové knihovny systému KOSYS.
SMS lze posílat po stlačení stejnojmenného tlačítka. Zpráva je posílána na
telefonní číslo uvedené ve sloupci "mobil". Číslo musí být uvedeno bez
předvolby země, pomlček, lomítek a mezer. Např.: 607810903.
Tlačítkem "E-mail" můžete odeslat zprávu na adresu uvedenou ve sloupci
"e-mail". Adresa e-mailu musí být zadána ve sloupci "e-mail" ve tvaru např.
"kosys@kosys.cz".
Odesílání SMS i e-mailů je prováděno pomocí adresy nastavené v internetové poště jako výchozí.
© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

74

1.4.4. Funkce při opravách a doplňování polí
ALT-K, Esc

konec formuláře, obrazovky, programu

End

posun na konec pole

Home

posun na začátek pole

<-

posun o jeden znak vlevo

->

posun o jeden znak vpravo

Ctrl<-

posun o slovo vlevo

Ctrl->

posun o slovo vpravo

Del

výmaz znaku, na kterém stojí kurzor

Backspace

výmaz znaku vlevo od kurzoru

Insert

přepínání doplňování/přepisování

^Z

zrušení opravy

^R

obnova zrušení

1.4.5. Funkční klávesy pro editaci textů:
Při editaci textů (např. dopisů) jsou použitelné všechny funkční klávesy pro
editaci polí, dále je možno použít funkce pro práci s "označeným" úsekem textu.
Označení textu provedete klávesami pro pohyb kurzoru (šipky) a zároveň přidržíte
klávesu SHIFT. Cesta kurzoru mění barvu označovaného textu. Pohyb kurzoru bez
klávesy SHIFT ruší označení textu.
Označený text je možno:
a) vymazat ................ bezprostředně po označení stiskněte "Delete";
b) přesunout ........... po označení použijte "CTRL-X" (označený text zmizí),
posuňte kurzor do místa, kam chcete označený text
přesunout, a stiskněte "CTRL-V" (text se vsune);
c) zkopírovat ........... po označení použijte "CTRL-C", posuňte kurzor do
místa, kam chcete text zkopírovat, a "CTRL-V".
Označený a uschovaný text je možno přesouvat nejen v dokumentu, ve kterém
právě pracujete, ale i do jiných dokumentů, např. je možno přenést úsek textu z
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jedné faktury do druhé, z objednávky do dopisu, atd. Přenos je možno provést i
mezi různými datovými knihovnami.

1.4.6. Funkční klávesy v hledacích oknech.
Systém KOSYS má
propracovaný způsob
vyhledávání informací.
Způsob vyhledávání v
základních
obrazovkách již byl popsán.
Obdobný způsob vyhledávání je použit i v
takzvaných "hledacích
oknech". Hledací okno
se zobrazí po aktivaci
nápovědy vedle vyplňovaného pole, ke kterému logicky přísluší
nějaký číselník (například při zadávání čísla materiálu se zobrazí číselník materiálu)
nebo pokud program od vás bude vyžadovat vyhledání nějaké informace (například při platbě faktury z pokladny). V některých funkcích program provede vyhledání sám a hledací okno zobrazí jen pro potvrzení jeho výběru.
V tomto místě je nutno vysvětlit, jak jsou vytvořeny datové soubory. Ke každému datovému souboru, který můžete prohlížet, se vytváří takzvaný indexový
soubor, ve kterém jsou uloženy informace o polích, podle kterých je možno soubor řadit pouhým přepínáním (v KOSYSu je to klik na červený nadpis sloupce). Je
samozřejmé, že není možno toto řazení definovat na všechna pole, která soubor
obsahuje. Proto program používá rychlé hledání podle polí, pro které je definováno třídění a podstatně pomalejší vyhledávání podle ostatních polí. S obdobným
způsobem vyhledávání záznamů jste se již setkali v popisu hledání v základní obrazovce.
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V této mřížce lze najít
jakýkoli datový záznam.
Kurzor postavíte do sloupce, ve kterém chcete provést hledání, a klávesou F3
aktivujete formulář pro vyhledávání. Pokud je nalezeno více záznamů vyhovujících podmínce, nabídne
vám program skok na další
záznam.
Řazení lze měnit jako
v ostatních obrazovkách systému KOSYS. Kliknutím na červeně nadepsaný sloupec
změníte řazení dle tohoto sloupce. Když kliknete na modře nadepsaný, budou data seřazena tak, jak vstupovala do programu.
V hledacích oknech mají zvláštní význam sloupce, jejichž obsahem je text
"memo". Sloupec TEXT se zobrazuje při hledání v odeslaných fakturách a pokud v
něm použijete klávesu F1, zobrazí se úplný text faktury. Ve sloupci POZN, který se
zobrazuje při hledání v číselníku materiálu, se po klávese F1 zobrazí poznámka pro
příslušné číslo materiálu. Tuto poznámku je možno jen prohlížet nebo zapisovat
další informace týkající se této položky materiálu.
Uchopením za název sloupce a tažením můžete přenést celý sloupec tabulky
na jiné místo. S tímto způsobem ovládání oken je dobré se naučit zacházet,
mnohdy je možno práci při procházení souborů podstatně zpřehlednit a usnadnit
vyhledání požadovaného záznamu.
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1.5. Ovládání tiskárny
Systém KOSYS využívá při tisku ovladačů nainstalovaných v systému Windows.
Proto problémy s tiskem jsou většinou záležitostí chyby v ovladači, která se dá odstranit instalací novějšího nebo staršího ovladače tiskárny.
Př.: U tiskáren HP je k dispozici ovladač s tiskovým jazykem PCL5e a PCL6. Pokud
zaznamenáte problém s jedním, instalujte druhý typ ovladače. Tam, kde tato možnost není naleznete pro svojí tiskárnu ve Windows ovladač „Class Driver“.
V ojedinělých případech může tisk způsobit restart počítače. Stačí ve vlastnostech
tiskárny zvolit „Optimalizace tisku: ZAKÁZÁNO“ (Předvolby tisku – Papír a kvalita –
Upřesnit)
Z KOSYSu se tiskne vždy na tiskárnu označenou ve Windows jako „výchozí“. Výjimka je popsaná dále (kap. 1.5.1.).

1.5.1. Přesměrování tisku na obrazovku a do souboru
Výstup některých tiskových sestav je možno
z výchozí tiskárny přesměrovat na obrazovku kliknutím levým tlačítkem myši na ikonou „Tiskárna/Obrazovka“ na dolní liště systému KOSYS. Přesměrovaný výstup se uloží do souboru, který je
možno po ukončení tisku prohlížet.
Kliknete-li na ikonu tiskárny pravým tlačítkem
myši, zobrazí se nabídka formátu souboru tiskové
sestavy. Lze vybrat soubor, který se uloží do
..\KSOFT\KOSYS\datováknihovna, kde před názvem
souboru bude přidán znak “_“. Tyto soubory se odstraní po opuštění datové knihovny!
Pro odeslání sestav jako e-mail příloha, musí
být v počítači nastaven výchozí e-mail klient. Více v popisu Licence a konfigurace.
Pro vícestránkové sestavy použijte soubor TIF, který jako jediný umožňuje vytvoření jednoho souboru s více stránkami. Při použití JPG bude pro každou stránku
vytvořen samostatný soubor nebo může být zapsána do souboru jen poslední
stránka.
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Datové typy souborů jako DBF a XLS neodpovídají formátu sestavy. Vytváří se
ze zdrojového souboru bez součtů, formátování a doplňků. Nejsou určeny k běžnému „tisku“ sestav, ale spíše pro export dat do těchto formátů.
Tisk „od-do“ určité stránky sestavy nebo
vybrané stránky provedete výběrem „tiskárna“ z nabízeného menu. Po spuštění tisku se
nabídne formulář vlastností tiskárny, kde můžete vybrat požadovanou stránku sestavy nebo jinou tiskárnu než výchozí.

dows.

Tisk do formátu PDF můžete provádět
pomocí externích programů jako např. 602
Print2Pdf, PDF24 nebo PdfCreator, které jsou
ke stažení na internetu a po jejich instalaci se
zařadí mezi ovladače tiskáren systému Win-

Pro dočasnou změnu tiskárny zvolte v menu „Jiná tiskárna“, vyberte ze seznamu (např. ovladač PDF) a vytiskněte požadované sestavy. Pro přepnutí zpět na výchozí tiskárnu použijte volbu „Výchozí tiskárna“.

1.5.2. Elektronické odesílání formulářů (XML)
Na formuláři naleznete tlačítko XML. Po jeho užití se vytvoří soubor s příponou
XML, který obsahuje stejná data jako tištěná sestava. Soubor se uloží do složky
/KSOFT/PortVS a je možno ho elektronicky odeslat.
Odesílaný soubor je nutné elektronicky podepsat a existuje několik variant, jak
toto provést.
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1.5.2.1. Odeslání XML – FÚ (EPO)
Pomocí webového rozhraní Ministerstva financí (Česká daňová správa), službou Elektronické podání EPO lze odeslat daňové formuláře. Zde můžete vložit a
elektronicky podepsat XML soubor nebo jej bez podepsání odeslat a doručit následně originál formuláře k ověření pravosti. Naleznete zde i daňové tiskopisy,
které nejsou součástí KOSYSu (silniční daň, daň z příjmů, atd.).
U daňových formulářů bude po stisku tlačítka XML automaticky
nabídnuto připojení k
EPO. Pokud se připojíte,
budete přímo přesměrováni na import souborů. V poli procházet
stiskněte
kombinaci
kláves CTRL-V. Cesta
k souboru bude KOSYSem automaticky vložena. Máte-li namapovaný disk,
v některých případech (Windows 7 + IE) není dostupný namapovaný disk a proto je
zde možnost výměny textu v cestě za kompletní cestu. Např. namapovaný disk
„D:“ vyměníme za celou cestu „C:\UCTO“. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého IT
správce.
K odesílání XML souborů doporučujeme používat Microsoft Internet Explorer.
U ostatních prohlížečů (Firefox, Google Chrome, Mozilla) nemusí korektně fungovat doplňky potřebné k elektronickému podepsání dokumentu. Od roku 2017 není
podporováno Finanční správou odesílání souborů XML z Windows XP a Windows
Vista.
XML soubor můžete také odeslat mailem např. kolegovi s přístupem do datové
schránky, který soubor odešle. K odesílání mailem z KOSYSu je nutné mít jako výchozí poštovní klient program Microsoft Outlook nebo Microsoft Live Mail.
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1.5.2.2. Odeslání XML – ČSSZ
Nejen přehled zaměstnavatele pro ČSSZ lze odeslat přes eportal ČSSZ obdobným způsobem jako v předchozím případě. Po tisku srážek sociálního pojištění
budete přesměrování na
web ČSSZ, kde obdobným
způsobem jako v předchozí
kapitole
naimportujete
soubor. Data budou následně zkontrolována, před
odesláním můžete upravit.
Po úpravě si soubor uložte,
nedochází
k automatickému přepsání
souboru vytvořeného KOSYSem
ve
složce
KSOFT\PORTVS. Odeslání a
tisk můžete provést přímo
z webu.

1.5.2.3. Odeslání XML – Datová schránka
Právnické osoby mají od roku 2009 datovou schránku zřízenou automaticky,
fyzické osoby si o její zřízení mohou zažádat. Přes tuto aplikaci lze rovněž odesílat
XML soubory nebo jiné přehledy a formuláře státním organizacím. Výhodou je, že
zde nepotřebujete elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát).
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1.6. Parametry systému KOSYS
Funkci systému KOSYS lze ovlivnit nastavením parametrů. Nastavení parametrů lze provést v hlavní obrazovce datové knihovny (po vstupu do datové knihovny).

1.6.2. Parametry datové knihovny
V hlavní obrazovce datové
knihovny (po vstupu do datové
knihovny) je možno měnit parametry datové knihovny. Klikněte na tlačítko PARAMETRY,
zobrazí se panel se záložkami.

1.6.2.1. Datová hlavička firmy
Zde je adresa zpracovávané firmy (tzv. datová hlavička), pole pro změnu DIČ a
IČ, číslo registrace a číslo
pracoviště. Jméno a adresu
firmy, pro kterou je hlavička
určena je možno změnit.
Zobrazí se pouze ty hlavičky,
které patří k zakoupené licenci (tzv. instalační hlavička). Uživatel může použít jen hlavičky, které jsou pro jeho licenci vygenerovány.
Soubor datových hlaviček lze aktualizovat tlačítkem „Aktualizovat hlavičky
z internetu“. Funkce bude provedena pouze na počítači připojeném k internetu.
Velikost souboru je kolem 1 MB a doba stahování záleží na rychlosti připojení.
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Pro správný průběh aktualizace je potřeba v nastavení programu Internet Explorer změnit historii procházení na záložce „Obecné“ na stav „Při každé návštěvě
webové stránky“, jinak si systém Windows uloží dříve stažený soubor do paměti a
„aktualizuje“ tímto starým souborem.



DIČ - Daňové identifikační číslo



IČ - Identifikační číslo organizace



Číslo registrace
Podle § 13a OZ nutno na faktury, dopisy, objednávky uvádět číslo registrace v OR. Po zapsání čísla do pole se přenese na tyto doklady.



PRACOVIŠTĚ - číslo pracoviště
Označuje adresy vznikající na tomto pracovišti a zajišťuje jejich jednoznačnost při přenosu adres z více pracovišť na jedno centrální pracoviště.



Převodní příkazy do schránky?
Pokud je tato volba zašktrnuta, nebudou převodní příkazy tištěny na tiskárně, ale budou zapisovány do souboru v knihovně /KSOFT/SCHRANKA.
Tento soubor je možno po konverzi funkcí FAKTURY - EXPORT odeslat do
banky (homebanking).
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Cesta do složky "schránka"
Tímto parametrem je možno zvolit pro každou datovou knihovnu jinou
složku "schránka". Do této složky se budou ukládat převodní příkazy, pokud je zapnut předchozí parametr, budou v ní hledány soubory bankovních
výpisů a budou do ní ukládány vyřazované karty z SKL.

1.6.2.2. Název, sídlo, IČ, DIČ
Informace se přebírají z předchozí záložky a používají se k vyplnění formulářů,
které firma tiskne a odevzdává nebo odesílá formou XML dokumentu, např. přiznání DPH. Při založení nové firmy informace přesunete dvojklikem myši v poli
(Obchodní jméno,
Obec, Ulice, PSČ,
číslo).
Pro daňové tiskopisy
zapište
oprávněnou osobu
k podpisu a Hlavní
ekonomickou činnost. V tomto poli
musí být uvedeno
číslo činnosti a název podle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Toto pole je kontrolováno a bude nahlášena
chyba při vytváření XML souborů (přiznání DPH, Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení), bude-li prázdné. Rovněž je důležité uvedení jednoho z kontaktů (e-mail, ID
datové schránky).
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1.6.2.3. Finanční úřad, zástupce
Zde vyplňte číslo a název finančního úřadu a územního pracoviště. Toto pole je
kontrolováno a bude nahlášena chyba při vytváření XML souborů (přiznání DPH,
Souhrnné hlášení, Výpis z evidence), bude-li prázdné. Další pole slouží k vyplnění
údajů o zástupci.
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1.6.2.4. Elektronická evidence tržeb - EET
Pokud přijímáte hotovost a jste povinni evidovat tržbu, pak zde nastavte potřebné parametry, aby se příjmové pokladní doklady odesílaly do EET.



Prostředí
Nastavením produkčního prostředí dochází k přesměrování EET na server
Finanční správy MFČR. Neprodukční prostředí (Playground) slouží
k odesílání EET na zkušební server. Nutný zkušební certifikát, heslo a DIČ.
Nefunguje s „ostrými“ údaji.



Mód odesílání datové zprávy
Pro běžný provoz nastavte Ostrý. Ověřovací provede odeslání příjmového
pokladního dokladu bez evidování tržby a bez přidělení FIK (Fiskální identifikační kód).



Režim tržby
Nastavte Běžný. U Zjednodušeného režimu nedochází k odeslání tržby online.



DiČ pověřujícího poplatníka
Vyplníte DIČ poplatníka, za kterého budete odesílat tržbu.



Certifikát poplatníka
Zvolte cestu k certifikátu vydaného Finančním úřadem.
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Heslo certifikátu
Jedná se o heslo zadávané při žádosti o certifikát.



Ukazovat odeslaný XML
Při odesílání se zobrazí XML dokument.



Parametry v pokladnách
Zobrazí se číselník pokladen, kde lze zvolit, zda bude pokladna používána k
Elektronické evidenci tržeb EET. V tom případě pak je nutné vyplnit označení provozovny (přiděleno FÚ) a pokladního zařízení (libovolně bez diakritiky). Do čísla pokladny lze zadat také znaky abecedy. Pro použití pokladny
k EET zadejte pouze čísla nebo velké znaky abecedy bez diakritiky.

Vytváření příjmových pokladních dokladů s EET je popsáno v kapitole
4.11.3.
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1.6.2.5. Tisky



Doklady označit jménem vyhotovitele
Vystavené faktury, dodací listy, pokladní doklady a ostatní účetní doklady
budou tisknuty se jménem a příjmením ze seznamu hesel v modulu HESLA.
Dále bude připojen i okamžik vyhotovení dokladu.



Firemní logo
Lze zvolit cestu k obrázku (logo firmy) ve formátu JPG nebo BMP. Doporučujeme uložit do datové knihovny (..\ksoft\kosys\vašedatováknihovna).
Tento obrázek se bude tisknout v hlavičce tiskových sestav a na daňových
dokladech (Faktury, pokladní doklady).



Podpis a razítko na fakturu
Lze zvolit cestu k obrázku ve formátu JPG nebo BMP. Doporučujeme stejnou cestu k uložení jako v předchozím bodě. Obrázky se tak budou ukládat
se zálohou datové knihovny a budou se přenášet spolu s daty např. na jiný
počítač. Prostor pro razítko a podpis na faktuře je omezený, proto se snažte, aby obrázek byl širší než vyšší. Podpis umístěte dovnitř razítka nebo ze
strany a minimalizujte okraje obrázku.



Odkazy na soubory s obrázky
Ke každé faktuře přijaté lze naskenovat dokument a přeřadit v poli „Obraz“. Tato funkce je ale omezena velikostí souboru na 2GB pro všechny pří© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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lohy a proto je druhá možnost, jak soubory ukládat odděleně od datové
knihovny.
Zde vyberete složku, do které pak budete ukládat naskenované dokumenty
se jménem FPXXXX, kde XXXX je číslo přijaté faktury v evidenci faktur. Zobrazení dokumentu provedete v evidenci faktur přijatých tlačítkem „Odkaz“
na spodní liště.


Odeslaný email podepsat
Doplňte patičku mailu nebo celý text, který bude doprovázet odeslání souboru mailem.

1.6.2.6. Kurzy – tabulka kurzů
Tabulky kurzů program používá při vystavování odesílaných faktur, při zaevidování přijaté faktury a při zaplacení těchto faktur ve výpisu z účtu. V modulu
Sklady se kurzy použijí při přepočtu příjmů, pokud je vypnut parametr "Ceny jen v
Kč?". Dále jsou kurzy využívány v modulu Účetnictví - Pokladna.

Pokud program ve výše uvedených funkcích při zadání měny zjistí neexistující
kurz k danému dni, vyhledá kurz měny v kurzovém lístku ČNB a zapíše do tabulky
kurzů. Pro správnou funkci je vyžadováno shodné označení měny jako v kurzovém
lístku ČNB, připojení k internetu a aktuální verze systému Windows. V režimu offline lze kurz zadat přímo do tabulky kurzů nebo uložit při zadávání dokladu. Pokud
kurzy k denému dni máte zadány ručně a chcete je aktualizovat podle platného
lístku, můžete využít tlačítko pro aktualizaci určitého dne. Kliknutím myši na nadpis sloupce lze řadit záznamy dle datumu nebo názvu měny.
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Používat měsíční kurz
Program umožňuje používat stejné kurzy po celý měsíc. Pro měsíční kurz je
použit kurz zadaný k 1. dni měsíce. Zaškrtněte pole „Používat měsíční kurz“
a dále zadejte kurz k prvnímu dni měsíce buď v této tabulce nebo nechte
program vyhledat aktuální kurz prvního dne při zadávání dokladu (nap. faktury přijaté). Zobrazení denních a měsíčních kurzů je filtrováno, proto je
důležité nejprve zaškrtnout použití měsíčních a následně doplnit kurz.



Roční kurz
Použijete předchozí funkci a doplníte kurz s datem prvního dne všech měsíců předem.

1.6.2.7. DPH – nastavení sazeb, plátce?



Daňová povinnost
Tento parametr může mít tři hodnoty:
0 ... neplátce DPH
1 ... měsíční daňová povinnost
3 ... čtvrtletní daňová povinnost
Uplatňuje se při kontrole datumu daňové povinnosti, při vytváření faktur,
při tisku seznamu plnění DPH atd.
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Zaokrouhlovat DPH
Volbou je možné zapnout zaokrouhlování vypočtené daně ze základu na
dokladech faktur přijatých a v pokladnách podle § 28 odst. 2. Nemá vliv na
faktury vydané. Funkce pouze do 1.4. 2019. Od tohoto data se funkce nepoužívá!



Typ kontroly
Parametr určuje metodu kontroly datumu plnění DPH:



0

Nebude prováděna žádná kontrola.

1

Datum plnění bude kontrolováno podle systémového data. Do
25. dne v měsíci lze zadávat datum běžného měsíce a minulého
měsíce. Po 25. dni v měsíci již lze zadávat pouze běžný měsíc.
Tento typ kontroly bude jen varovat.

2

Datum plnění je kontrolován na účetní období zadané ve funkci
PARAMETRY pro modul UCT. Tento typ kontroly bude jen varovat.

3

Datum plnění bude kontrolováno podle systémového data. Do
25. dne v měsíci lze zadávat datum běžného měsíce a minulého
měsíce. Po 25. dni v měsíci již lze zadávat pouze běžný měsíc.
Tento typ kontroly nedovolí zadat jiné datum.

4

Datum plnění je kontrolován na účetní období zadané ve funkci
PARAMETRY pro modul UCT. Tento typ kontroly nedovolí zadat
jiné datum.

Tolerance pro kontrolu sazby DPH
Při tisku seznamu plnění probíhá kontrola sazby dph podle základu a daně
uvedené na dokladu. Pokud neodpovídá výpočet přesně, bude v seznamu
plnění u položky zobrazeno „Chybný výpočet dph“. Zde můžete nastavit toleranci.



Tabulka druhů DPH
České DPH je vždy označeno prázdným druhem a na prvním řádku budou
vyplněny aktuální sazby. Druhý řádek se stejným druhem je určen pro do© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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časné používání různých sazeb po změně sazby DPH. Při vytváření dokladu
se vždy nabízí prvá sazba, ale je možno ji měnit na jiné sazby volbou „Druh
DPH“ na všech daňových dokladech.
Druh DPH označen číslicí „1“ si ponechejte na označení dokladů pro dodatečné daňové přiznání. Tuto volbu druhu dph zadáte u dokladu a při tisku
dodatečného přiznání k DPH.
Uživatelé, kteří jsou přihlášeni jako plátci v cizí zemi EU mají možnost vytvářet doklady se sazbou dané země: V tabulce druhů DPH zvolte např.
druh 2 a zapište zkratku měny. Při zadávání faktur odeslaných a přijatých,
kde bude zadán kód dph 2, se aktivuje tlačítko pro přepočet dph kurzem.
Na faktuře vyplníte tedy druh dph, kurz, základ a daň v EUR. Kliknutím na
tlačítko „X DPH“ se základ a daň přepočte na Kč. Pokud pak vytisknete formulář DPH nebo seznam plnění s druhem „2“, vše bude v českých formulářích, ale v měně EUR. Doplníte-li do tabulky druhů DPH také DIČ platné pro
cizí zemi, bude na faktuře odeslané doplněno právě toto DIČ.

1.6.2.8. Střediska – seznam, účtování?
Tato funkce udržuje
seznam středisek pro celý
systém KOSYS. Existence
střediska v této tabulce je
kontrolována ve všech
modulech
systému
KOSYS. Doporučeným záznamem v tomto číselníku je středisko bez čísla s
označením „Podnik“.
Čísla středisek je vhodné vytvořit s ohledem na tisk sestav střediskové analýzy
popsané v modulu Účetnictví. Příklad: Pokud použijete střediska 101, 102, 110,
112 a 201 bude možno tisknout za jednotlivá střediska nebo hromadně. Analýzu
za střediska 101 a 102 vytisknete zadáním shodných počátečních znaků, tedy
„10“. Za všechna střediska 101 – 112 vytisknete analýzu zadáním čísla „1“. Pro tisk
všech středisek se použije prázdné pole.


Účtování střediska a zakázek
Tento parametr zapíná účtování středisek a zakázek.
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Vždy účtovat zakázky u nákladů a výnosů
Při účtování bude vyžadováno vyplnění pole zakázka.



Vždy účtovat střediska u nákladů a výnosů
Při účtování bude vyžadováno vyplnění pole středisko.
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1.6.2.9. Činnosti pro rozpočtové a příspěvkové org.
Pro rozpočtové a příspěvkové organizace je nutné rozdělit doklady při účtování
na hlavní a vedlejší hospodářskou činnost. Zde se užití činností zapíná a lze ji dále
rozdělit (např. H, V1, V2, V3). Pro rozpočtové organizace je povinná činnost "V vedlejší hospodářská činnost", pro správný tisk statistické výsledovky. Možnost
zadání činnosti
je v růžovém panelu pro účtování. Kód činnosti
se zapisuje do
účetního deníku
a použije se při tisku statistické výsledovky pro příspěvkové organizace. Při tisku
„účetní“ výsledovky můžete kód činnosti využít libovolně, budou zpracovány jen
ty záznamy, které začínají zadanou činností. V MZD se činnosti rozúčtovávají jen
při účtování podle středisek.

1.6.2.10. Bankovní účty
V tomto číselníku se
zadávají vlastní bankovní
účty, které jsou určeny
jednomístným
kódem
KBU. Účet označený kódem "mezera" je tzv.
hlavní účet, který bude
použit všude tam, kde
program nevyžaduje zadání kódu účtu, např. v
modulu MZD. Musí být
zadán alespoň hlavní účet. Pokud máte více bankovních účtů, je nutno použít analytické účty účtové osnovy a v této tabulce je přiřadit jednotlivým bankovním
účtům.
Aby bylo možno provádět kontrolu výpisů z účtu se zaúčtováním v UCT, je nutno dodržet označení KBU ve výpisech z účtu a podle KBU účtovat na správný analytický účet.
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Ve sloupci MĚNA se označují devizové účty. Tyto účty budou ve funkci "Výpis z
účtů" vedeny v zadané měně. Při práci s tímto bankovním účtem budou prováděny přepočty na Kč podle tabulky kurzů. Pro korunový účet nechte pole Měna
prázdné! Při ukončení faktury odeslané vytvořené v cizí měně se kontroluje měna
zadaná na faktuře na zvolený bankovní účet, který se tiskne na fakturu. Budete
upozorněni, pokud vystavíte fakturu s bankovním účtem jiné měny.
Funkce „Formát exportu“ je určen pro banky, které mají pro homebanking
stanoveno více formátů a
je nutné ho zde zvolit.

Jak používat více bankovních účtů a přitom libovolně měnit hlavní účet
s prázdným polem KBU:
-

Všechny bankovní účty zapište do tabulky s KBU 1,2,3, atd. a zapište analytické účty.

-

Jako hlavní zopakujte jeden účet s prázdným KBU a nezapisujte analytický
účet. Tento účet se bude používat jako hlavní.

-

Pro účet s prázdným označením KBU (hlavní účet) nezavádějte výpisy pod
tímto kódem banky, ale pod jedním z dalších označení 1,2,3!

-

Není-li u bankovního účtu zvolen analytický účet, nelze jej ve výpisu z banky zvolit a nahrát např. výpisy z banky, aby nedošlo k záměně. V tomto
případě tedy u hlavního účtu nevolíme analytický účet.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

95

1.6.2.11. Předkontace a řady
V číselníku operací se udržují seznamy operací používaných při zadávání dokladů v polích TEXT nebo
VĚC. Pole u dokladů lze
propojit s účtem osnovy a
vytvořit takto předkontaci
podle textu dokladu. Tyto
číselníky je možno udržovat
také přímo z místa, kde je
při vyplňování použijete
(např. u faktury přijaté levý
klik myši = výběr, pravý klik
myši = uložení).
Řady faktur odeslaných
a přijatých můžete zadat
zde nebo přímo v evidenci
faktur. Řada je určena až
čtyřmi prvními čísly z čísla
faktury. Řadu zapíšete
XXXX=YYYYYY, kde XXXX je
číselné označení řady a
YYYYYY je popis řady.
Např. „2020=letošní“, číslo faktury bude 20200001 až 20209999. Při označení
číselné řady např. „20 =letošní“ můžete vytvořit až 999.999 faktur, atd.


Účtovat?
Lze vypnout účtování konkrétní řady faktur.



Blokovat nové?
Lze zablokovat vystavení nových faktur v určité řadě, abyste omylem nevystavili fakturu např. v řadě předchozího období.
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1.6.2.12. Řady dokladů
Zde naleznete seznam řad dokladů používaných moduly systému KOSYS.
Do seznamu je možné
řadu dokladů přidat,
např. pro použití interních
dokladů
v účetnictví. Řada se
poté bude nabízet při
vyplňování čísla dokladu. Nepoužívejte
pro označení interních
dokladů v UCT stejné
označení řady jako
používá KOSYS.

1.6.3. Parametry modulů
Změnu parametrů provedete kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu modulu.

1.6.3.1. Parametry modulu FAKTURY
Parametry jsou rozděleny do složek faktury, formuláře, řádek faktury a účtování. Změnu karty provedete kliknutím na nadpis karty.
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Faktury - vytvoření


Termín splatnosti, vystavení
Hodnoty zadané v těchto polích se přičtou k datu nastavenému v počítači a
použijí se k tvorbě nové faktury.



Sazba penále
Toto číslo se použije při vytváření nové faktury a zapíše se do jejího záznamu. Použije se při vystavování penalizačních faktur.
Do pole se zadá tisícinásobek denní procentní sazby úroku z prodlení. Pro
stanovení úroku je nutno postupovat podle toho, zda byla s odběratelem
uzavřena smlouva, kde byla určena výše úroků z prodlení, nebo smlouva
uzavřena nebyla. Horní hranice úroků nemůže ve smlouvě překročit zásady
poctivého obchodního styku (paragraf 256 OZ). Pokud není uzavřena
smlouva, je podle paragrafu 369 OZ dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z
prodlení ve výši o jeden procentní bod vyšší, než je obvyklá sazba z úvěrů
poskytovaných bankami.



Konstantní symbol
Zadaný konstantní symbol bude použit pro vytvoření nové faktury, zadejte
nejčastěji používaný.



Měnová jednotka
Základní měnou je Kč. V této měně, jako domácí, bude KOSYS evidovat
všechny doklady. U jednotlivých dokladů lze zadávat také cizí měnu a kurz
pro přepočet na domácí měnu Kč.



Zaokrouhlování součtů
Zaokrouhlování součtů vytvářených na faktuře lze volit tímto parametrem:
3

nezaokrouhlovat

2

„Kč“ zaokrouhlovat na celé, devizové nezaokrouhlovat

1

„Kč“ zaokrouhlovat na celé, devizové na desetiny

0

zaokrouhlovat na celé Kč
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Pozn.: Od 1.4.2019 Zaokrouhlení hotovostní i bezhotovostní platby nevstupuje do základu a daně. Vyjádření GFŘ: Při výpočtu daně „shora“ a
zaokrouhlení celkové částky úplaty, pokud je platba provedena v hotovosti, se v souladu s ustanovením §36 odst. 5 zákona o DPH částka vzniklá
zaokrouhlením celkové úplaty na celou korunu nezahrnuje do základu a
daně a nepodléhá tak dani z přidané hodnoty. Jinak řečeno při platbě
v hotovosti se hodnota zaokrouhlení nikam nerozpočítává ani nepřipočítává.
K úhradě zdanitelného plnění provedené formou bezhotovostních plateb,
které jsou realizovány buď platební kartou, nebo převodním příkazem,
zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty do základu daně zákon o DPH výslovně neupravuje. Důvodem je předpoklad, že v bezhotovostním styku není nezbytně nutné zaokrouhlovat na celé koruny, neboť
lze podle ustanovení §13 zákona o ČNB částky k úhradě uvádět na dvě desetinná místa. Pokud však obchodník úhradu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem
(zákazník si může vybrat způsob úhrady), pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacímu rozdílu a zamezení možného
opakovaného zaokrouhlování téže částky, je nutno dospět k závěru, že
zaokrouhlovací rozdíl ani v tomto případě nevstupuje do základu a daně a
nepodléhá tak dani z přidané hodnoty Zaokrouhlením se ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úhrady samozřejmě myslí pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu.


Nejčastější platba
Zvolená forma úhrady (převodním příkazem, v hotovosti, dobírkou, platební kartou) se bude nabízet při vytváření faktury.



Jednotková cena s daní?
Zaškrtnutí pole ovlivní tvorbu řádku při vytváření odesílané faktury v modulu FAK. Za názvem zboží bude doplněna jednotková cena s daní.



CISMAT2 na prvním řádku
U dvouřádkového vyskladnění na faktuře bude z číselníku vyzvednut a zapsán v prvním řádku CISMAT a CISMAT2.
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CISMAT2 a CISMAT3
Budou se tisknout na faktuře při výběru položek ze skladu. Vytvářené položky na faktuře musí být „třířádkové“, což se zapíná v textu faktury.



Povolit zadávat účet tržeb
Standardní hodnota je "vypnuto". Jeho zapnutí zviditelní účet tržeb na panelu pro vytvoření položky faktury.
Umožňuje zapsat k jednotlivým položkám faktury na jaký účet tržeb bude
položka účtována. Účet tržeb se přenáší z číselníku skladových položek a
před zápisem položky na fakturu je možno ho změnit.



Poznámka (expirační doba)
Na fakturu bude vypisován údaj z pole Poznámka obsažený na kartě skladové položky. Je-li používáno vyskladnění podle expiračních dob, vytiskne
se expirace.



Oddělovač řádků
Pro přehlednost budou řádky vytvořených položek na faktuře odděleny
jedním řádkem naplněným znaky “¨“. Je vhodné pro „třířádkové“ položky
na faktuře.



Používat tabulku slev při vystavování faktur?
Význam tzv. tabulky slev bude popsán v kapitole FAK. Tímto parametrem je
možno používání tabulky slev zrušit.



Povolit prodej za PCEN1
Dovoluje na faktuře prodávat ze skladu v nákupních cenách.



Číslo počítadla pro penalizační faktury
Z tohoto počítadla bude generováno číslo při tvorbě penalizační faktury.
Číslo počítadla pochází ze starých dosovských obrazovek. V nových obrazovkách se používá tzv. řada faktur. Tu zadáte ve tvaru např. 1000=penále,
kde „1000“ je počátek čísla penalizační faktury a text za znakem „=“ slouží
jako komentář.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

100


KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

Kód bankovního účtu pro penalizační faktury
Automaticky vystavené penalizační faktury budou vystaveny s číslem bankovního účtu, který bude generován podle zadaného kódu z číselníku bankovních účtů. Pokud není kód zadán, budou vystavovány na tzv. hlavní
účet.
Penalizační faktury se vystavují na základě pozdní platby faktury. Pokud
chcete tuto funkci aktivovat, musí být zaškrtnuto pole vedle „Nabízet vystavení penalizační faktury při pozdním zaplacení“.



Číslo počítadla pro faktury vytvořené zaplacením předúčtu
Pokud je v tomto poli "0", bude mít faktura vzniklá zaplacením předúčtu
stejné číslo jako původní předúčet, v opačném případě se použije k očíslování nové faktury zadané počítadlo. Obdobně jako v předchozím parametru lze zadat kód bankovního účtu.



Přechod na měnu Euro
Zaškrtnutím pole „dvě měny na fakturách“ se bude tisknout cena na faktuře v měně Euro s zde zadaným kurzem. Součet faktury bude také uveden
ve dvojí měně (např. Kč a Eu).
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Formuláře - tisk


Formuláře faktur
V systému lze používat až
šest různých formulářů
odeslaných faktur, které si
můžete přizpůsobit svým
potřebám. Formuláře jsou
označeny
písmeny
A,B,C,D,E a F. Formulář A
je vyhrazen pro vytváření
faktur v českém, formulář B ve slovenském jazyce.
Jednotlivé údaje lze přímo v mřížce upravit nebo úplně odstranit, jsou-li
použity k tisku předtištěné formuláře. U standardního formuláře jsou údaje
přehledně odděleny rámečky a formulář faktury lze upravit tlačítkem
„Formulář faktury“. Pokud se změna nepovede podle očekávání, můžete
vrátit originální formulář stiskem stejnojmenného tlačítka.
Logo do hlavičky faktury se přenáší z parametrů datové knihovny.



Hlavička jen na prvém listu
Parametrem lze určit, bude-li se na dalších listech faktury tisknout úplná
nebo zkrácená hlavička. Pomocí těchto modifikací lze faktury tisknout jak
na čistý papír, tak do libovolného předtištěného formuláře.
Pokud používáte předtištěné firemní papíry, volte uspořádání loga a tisku
firemního papíru tak, aby je bylo možno použít jak pro tisk faktur, tak i pro
tisk dopisů a objednávek.



Tisk dokladu o zaúčtování
Parametrem můžete zvolit, jestli za poslední kopií faktury má být vytištěn
přehled o zaúčtování faktury.



Sčítat stejné položky faktury
Při vyskladnění z modulu Sklad se jedna položka může vyskladnit z více karet, požadujete-li více množství, než je na jedné kartě k dispozici. Aby se
jedna položka na faktuře v tomto případě nevypisovala několikrát, lze zvolit
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sčítání položek. Na faktuře bude skladová položka uvedena jen jednou, i
když bude vyskladněna z více karet. Sčítání probíhá, až při tisku.


Tisk dokladu o zaúčtování
Na posledním výtisku faktury se vypíše i její účtování. Platí pouze
v kombinaci s modulem UCT.

Řádek faktury
Jednotlivé položky řádku faktury lze upravit na požadovaný formát. Můžete
upravit počet desetinných míst vyskladňovaného množství, jednotkové ceny apod. Tuto úpravu proveďte jen před začátkem fakturace a během
účetního období již řádek neupravujte.

Účtování
Předkontaci operací v modulu Faktury lze přepsat přímo v tabulce. Analytické účty
lze doplnit v parametrech datové knihovny ve funkci „Předkontace a řady“.
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Účtování faktur je možno vypnout, funkce slouží pro zadávání starých faktur při
zavádění systému, kdy nechcete, aby se staré, již zaúčtované faktury, znovu přenesly do UCT. Pro vypínání účtování jsou určena dvě pole:


Účtování faktur a bankovních výpisů zapnuto
Tímto se odpojí účtování všech operací s fakturami a všechny operace
účtované ve funkci „Výpis z účtu“,



Účtování odeslaných faktur zapnuto
Zatržením se odpojí pouze účtování odeslané faktury. Tento způsob byl zaveden, aby bylo možno odpojit účtování faktur těm pracovníkům, kteří faktury vystavují a museli by rozhodnout o jejich účtování. Takto se faktury
pouze vytisknou a neúčtují, při vytištění zůstane sloupec „účtováno“
prázdný. Následně pak tyto faktury zaúčtuje účetní funkcí Alt-0255, takto
zaúčtovaná faktura se ve sloupci „účtováno“ označí značkou "•".
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1.6.3.2. Parametry modulu SKLAD



Používat více skladů
Je možno zapnout nebo vypnout evidenci více skladů. Pokud je evidence
vypnuta, nevyžaduje program zadávat sklad při vstupu do modulu a pracuje pouze se skladem, který je označen mezerovým znakem.
Označení skladu je možné od verze 17.11 na dva znaky, velká písmena nebo číslice. Při použití dvou znaků skladu a dvou znaků druhu nelze zaručit
správné rozúčtování analytických účtů při zapnutém účtování XXX$~~, kde
XXX je syntetický účet, znaky „~~“ určují druh materiálu a znak „$“ číslo
skladu. Číslo účtu se ořízne na maximálních šest znaků!



Používat výrobní čísla?
Je možno zapnout používání výrobních čísel. Při každém vyskladnění pak
bude program vyžadovat zadání výrobního čísla a toto číslo zapíše do záznamu o pohybech. Ve funkci „Historie“ lze tato čísla vyhledávat.



Příjem jen v Kč
Lze zadat, zda příjem na sklad bude prováděn jen v Kč nebo i v cizích měnách.
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Automaticky vytvářet prodejní ceny
Je možno vypnout nebo zapnout funkci pro automatické stanovování prodejních cen. Prodejní ceny se přepočítávají procentním poměrem vztaženým k PCEN1. Je-li funkce vypnuta, pracuje se s pevnými prodejními cenami a ceny PCEN2-PCEN9 nejsou při příjmu materiálu nebo zboží upravovány.



Mimo PCEN
Jednu z cen, označených dále v textu "PCENx", je možno vyloučit z automatického stanovování prodejních cen.



Vytvářet rozpis surovin potřebných pro výrobu
Funkce slouží k vyskladňování komponentů (součástek, surovin) přijímaného výrobku na sklad pomocí modulu Zakázky.
Do „Norem“ v modulu Zakázky založíte položku se stejným číslem, jako má
hotový výrobek v číselníku skladu a nadefinujete komponenty, ze kterých
se výrobek skládá. Při příjmu na sklad se tento výrobek zapíše do zakázek
pod číslem skladové příjemky, kde lze dále provést výdej všech komponent,
ze kterých se daný počet hotových výrobků skládá. Výrobek musí být označen v číselníku v poli "Zboží" kódem "V", jinak se zápis do zakázek neprovede.



Vyskladňovat
Podle expirační doby
Při příjmu se zobrazí toto pole ve formátu rrrrmmdd/číslo šarže, které se
zapíše ke kartě a bude se vyskladňovat od nejstarší expirační doby. Pole se
tiskne na příjemce, v inventurních soupisech a na faktuře. Rovněž se přenáší při převodu ze skladu na sklad.
Při zapnutí vyskladňování podle expiračních dob je zobrazována expirační
doba na kartách v SKLAD/Čísleník/karty barevně takto: Šedou barvou je
zobrazena expirační doba pokud je na kartě nulový zůstatek. Černou barvou, pokud je nenulové množství a není prošlá expirační doba. Červenou,
pokud je prošlá expirační doba. Expirační doba musí být ve tvaru RRRRMM
(začátek, dál může následovat libovolný text) a porovnává se s rokem a
měsícem z datumu hlaviček sestav. Tento datum je možno na horní liště
změnit a prohlížet procházející expiraci v různých obdobích.
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Metodou FIFO
Ze skladu se vyskladňuje od nejstaršího příjmu na sklad.


Seznam celních skladů
V tomto poli lze uvést, který ze skladů bude veden jako "celní sklad". Seznam více celních skladů lze zadat bez oddělovačů. Tyto sklady mají zvláštní
postavení mezi ostatními sklady. Příjem na tento sklad je vždy prováděn v
jiné měně než v Kč, lze na něj provést pouze příjem, který se neúčtuje do
UCT, další povolená operace je přesun na jiný sklad. Tento přesun se ale
naopak účtuje stejně jako příjem v měnovém kurzu platném v den přesunu.



Tisk a snímání čárového kódu
V parametrech se definuje řídící program pro tiskárnu čárového kódu. Program je vytvořen v programovacím jazyku EPL2. Standardní program je definován pro tiskárnu ELTRON TLP 2742 PSE (ve verzi 9.25 a vyšších).
V ovládacích panelech systému Windows je třeba nainstalovat ovladač
„Obecná nebo jen textová tiskárna“ nebo „Generic / text only“.
V Parametry SKL a poli tiskárna vyberete tuto tiskárnu. Při použití jiné tiskárny je potřeba program změnit podle dokumentace k použité tiskárně.
Rovněž je program nutno upravit podle velikosti použitých etiket.
V poli cena se určuje, která z cen PCEN1-PCEN9 bude použita při tisku nálepek. Funkce pro tisk čárového kódu jsou popsány v kapitole 5.5.8. a 5.4.1.
Pro vlastní snímání je nutné použít snímač čárového kódu zajišťující emulaci vstupu z klávesnice. Doporučujeme např. Scanner LS-1902 (ve verzi 9.25
a vyšších). Je vhodné používat kód EAN13, většina zboží je tímto kódem
označena nebo je možno etikety s čárovým kódem tisknout ve funkcích
modulu SKL.
Pokud je tištěna etiketa s čárovým kódem např. v kódu EAN13, je číslo vždy
doplněno na třináct míst, poslední číslice je kontrolní. Pokud používáte
např. šestimístné označování zboží, je nutno číslo přečtené z takto vytvořené etikety zkrátit na šest míst. V těchto případech je potřeba, aby všechna čísla mat. měla stejný počet znaků.
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DRUHY
Seznam druhů zásob slouží k definici druhu zásob třímístným číslem. V tiskových sestavách pak umožňuje seskupovat zásoby do skupin podle zadání uživatele. Druh se používá i při
zaúčtování pohybu do modulu UCT, kdy se z něho
vytváří analytický účet.
Druh se zadává při doplnění položky do číselníku.
V modulu je druh zásob
kontrolován a v ostatních
funkcích nelze použít jiný
druh než ten, který je definován v číselníku druhů.
Sloupce OZNAČ, DPH, MARŽE a TRŽBY ÚČOVAT se používají při doplnění nových položek do číselníku zásob. Po zadání druhu u nové položky se do ní překopírují tyto informace z číselníku druhů.

SKLADY
Funkce udržuje seznam používaných skladů a jejich názvy.
Tlačítkem "Najdi sklady" se spustí funkce, která
prohledá číselník a pokud
existuje sklad, který není v
číselníku, doplní ho do číselníku a do jeho názvu zapíše znaky "?".
Pokud jsou názvy uvedeny, budou použity při
tisku sestav.
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PRODEJNÍ CENY
Zde je možno zadat pro každou z cen Pcen2-9 nový název, případně měnu. Název se použije jako nový název sloupce všude, kde se zobrazuje nabídka cen. Pokud zadáte měnu, lze tuto cenu použít jen na faktuře se stejnou měnou a prodejní
cena nebude přepočtena kurzem faktury!

Počítadla dokladů
Zobrazuje poslední použitá čísla všech dokladů pohybů skladu. Lze měnit přepsáním přímo v mřížce.

Účtování
V modulu SKL je řešeno automatické účtování všech operací do modulu UCT.
Takto vyúčtované operace jsou v modulu UCT zablokovány proti změnám, čímž je
vyloučena možnost neoprávněné manipulace s daty.
Způsob účtování jednotlivých operací je předepsán v tabulce účtů, kterou je
nutno při zavádění modulu SKL upravit tak, aby účty použité v této tabulce odpovídaly účtům v účtové osnově modulu UCT. Správnost této tabulky se při účtování
nekontroluje, proto je nutno této operaci věnovat pozornost. Pokud není modul
UCT využíván, nemá tato tabulka smysl. V takovém případě je účelné nahradit
všechny pole s účty mezerami. Operace, u kterých nejsou v tabulce uvedeny účty,
se neúčtují.
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V tabulce jsou definovány všechny operace
s materiálem, zbožím ad.,
které jsou účtovány. Jejich
počet ani význam nemůže
uživatel upravovat, může
pouze upravit čísla účtů
MD a DAL a pole Stř.

Pole Stř určuje, jak budou účtována střediska.
Význam tohoto pole bude
vysvětlen obšírněji: při příjmu na sklad je možno v
obrazovce evidence příjmů
zadat středisko. Toto středisko se uloží na kartu. Při
ostatních pohybech se opět zadává středisko. To umožňuje například při výdeji
rozlišit střediska na středisko, ze kterého se vydává a na které se vydává. V poli ST
je možno pro každou operaci zadat, které středisko se použije při účtování strany
MD a které při účtování strany DAL.
"Záložkou" karty se přepíná na nastavení účtování materiálu, zboží, polotovarů, nedokon. výroby, zvířat a kapitál. majetku.
Protože program při zadávání nové položky do číselníku kontroluje pouze
existenci kódu označujícího materiál, zboží, výrobky, polotovary, nedokončenou
výrobu a zvířata a již nekontroluje, zda máte nastaveno jejich účtování. Je vhodné
vyplnit všechny tyto sloupce, i když nepředpokládáte jejich použití. Pokud necháte
pole prázdné a pracovník doplňující novou položku do číselníku zadá tento znak
chybně, bude účtování této položky ignorováno. Naopak pokud do tohoto pole
zadáte třeba nesmyslný účet, objeví se v účetnictví a to je chyba, která se snáze
opraví.
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Číslo účtu se zadává trojferným číslem syntetického účtu, který je možno
doplnit znaky určujícími, jak bude vytvořeno číslo analytického účtu:


znak "$" bude v účtu zaměněn za číslo skladu



znak "~" označuje místo, odkud bude připojeno číslo druhu



znak "#" zastaví program před zahájením účtování a obsluha může účet opravit, případně doplnit analytiku
Použití těchto kódů vysvětlíme na příkladech:
112$

Sklad číslo 3 bude účtován na účet 1123.

112~

Druh 123 bude účtován na účet 112123.

112$~
Sklad číslo 3 a druh 123 bude účtován na účet 112312. Z tohoto
příkladu je zřejmé, že v případě, že chcete účtovat sklad i druh, musí být
druh maximálně dvojmístný.
11201

Účtováno bude přímo na účet 11201.

501$#~ Sklad číslo 3 a druh 12 bude účtován na účet 5013#1, před zápisem do UCT bude tento účet zobrazen na obrazovce a obsluha jej může
opravit v místě označeném # (vzor může být uveden 501$## nebo 501###).
U operace "Oprava ceny" je ve sloupci DAL poznámka "MD-", která upozorňuje
na to, že tato operace je vždy provedena na stranu MD prvního účtu a záporně na
stranu MD druhého účtu.
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1.6.3.3. Parametry modulu ODBYT

Objednávky:


Číslovat objednávky automaticky
Je-li vypnuto, můžete do čísla objednávky zapisovat libovolné znaky.



Přesouvat vyřízené
Při zapnutí se budou vyřízené objednávky přesouvat do souboru splněných.
V opačném případě zůstanou v evidenci aktuálních objednávek a budou
barevně odlišeny.



Vybírat cenu při zadání objednávky
Je-li vypnuto, je cena zboží na objednávce odvozena od příznaku PCEN v
adresáři a nelze měnit.



Automatická rezervace
Je-li zapnuto, je položka při zadávání objednávky automaticky rezervována.
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Prověřit příkazy k expedici
Při zadávání objednávek je zobrazován stav skladu a množství z vystavených příkazů k expedici.



Zadávat dealery
Parametr určuje, zda bude možno při zadávání objednávek nebo při expedici zadat označení dealera.



Více obchodních referentů
Je-li zapnuto, má každý referent svůj datový soubor objednávek. Při prvním
spuštění systému s tímto parametrem je soubor aktuálních objednávek přiřazen referentu č. 1. Vyřízené objednávky jsou společné.



Aktualizace formulářů Kupní smlouvy a Potvrzení objednávky.

Dodací listy:


Označení hlavního skladu
Označení skladu, který se nabízí jako první. Pouze v případě zapnutí funkce
"Více skladů" v SKL.



Počet kopií dodacího listu.



Tisk ceny na dodací list.
Je možno vybrat z nabízených variant. Varianta komprimovaný tisk umožní
tisk každé položky dodacího listu jen na jeden řádek.
Základní výběr v adresáři. Přednastavení pro hledání odběratele v adresáři.



Datové soubory po měsících.
V případě malého množství dat není nutné pro každý den prodeje vytvářet
samostatný soubor.
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Účtovat sklad současně s vyskladněním.
Je-li zapnuto, probíhá účtování vyskladnění ve chvíli tisku dodacího listu
nebo faktury. V opačném případě můžete použít funkci hromadného zaúčtování za den nebo skladové pohyby účtovat jiným způsobem.



Zadání dopravní dispozice.
Pokud je vypnuto, není možno při tisku faktury nebo dodacího listu zadat
dopravní dispozici.



Vybírat cenu při zadání zboží v expedici.
Je-li vypnuto, je cena zboží odvozena od příznaku PCEN v adresáři a nelze ji
měnit.



Změny při opakovaném tisku.
Je-li zapnuto, můžete při opakovaném tisku provést opětovné zadání údajů
o způsobu platby, změnit datum odeslání, apod. POZOR! Dojde ke změně
údajů v souboru faktur.



Číslo skladové karty na dodacím listu, tisk označení skladu, tisk CISMAT2 a
CISMAT3 na dodací list.
Zapnutím těchto parametrů můžete tyto údaje tisknout na dodací list.



Množstevní slevy
Parametry umožňují zadat tři pásma množstevních slev. Pásma musí být
zadána od nejnižšího po nejvyšší a procento slevy se znaménkem mínus.
Při zpracování dodacího listu nebo faktury je nejprve sečtena cena celkem
bez DPH a na základě porovnání součtu s tabulkou množstevních slev jsou
upraveny prodejní ceny.



Poslední použité číslo dodacího listu je číslo dodacího listu, který již byl vytištěn.
Při opravě pozor na duplicitu čísel!



Aktualizace formulářů Dodací list a Avízo o dodávce.
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Faktury:


Kód bankovního účtu
Vyberte z tabulky bankovních účtů. Číslo účtu se tiskne na faktuře.



Počet kopií faktury.



Typ formuláře faktury.
Formuláře C, D, E jsou vhodné pro cizojazyčnou fakturu.



Základní splatnost faktury.
Splatnost může být upravena pro konkrétního odběratele zadáním hodnoty v adresáři do pole splatnost.



Typ formuláře zálohové faktury.
Obdobně jako u formuláře faktury.



Základní splatnost zálohové faktury.
Splatnost může být upravena pro konkrétního odběratele zadáním hodnoty v adresáři do pole splatnost.



Způsob zaokrouhlení celkové částky faktury, dodacího listu.
koruny,
desetihaléře,
haléře.



Základ pro výpočet provize dealera.
Tento parametr určuje, z jaké částky se má počítat provize pro dealera v
úloze Dealeři.



Číslo pokladny pro zápis úhrady.
Pokud není pole prázdné, je pro faktury vystavené v hotovosti proveden
automaticky záznam o úhradě této faktury do přednastavené pokladny.
Faktura je označena jako zaplacená.
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Číslo počítadla pro faktury
Je-li "0", je číslování faktur toto: Předčíslí + číslo dodacího listu. V případě
hodnoty "1-9" je při tisku faktury zobrazeno poslední číslo faktury pro zadané počítadlo. Další vydaná faktura má číslo o jedno vyšší.



Číslo počitadla pro zálohové faktury
Obdobně jako pro faktury. Můžete použít stejné počítadlo pro zálohové
faktury i pro běžné faktury.



Předčíslí faktury, záloh
Číslo faktury může být až osmimístné. Zde můžete zadat první čtyři znaky
čísla, zbylé čtyři jsou převzaty z čísla dodacího listu. V případě více obchodních referentů je délka předčíslí pouze dva znaky. První dva znaky čísla jsou
vyhrazeny pro řadu referenta.



Sleva při platbě v hotovosti.
Parametr je použit při vystavení faktury v hotovosti. Dojde k automatické
úpravě ceny na faktuře o zadané procento.



Přednastavená odpověď při tisku stvrzenky.
Můžete použít A, N. Při otázce, zda tisknout stvrzenku, bude odpověď
přednastavena dle tohoto parametru.



Celková cena bez DPH a slev.
Je-li zapnuto, tiskne se na faktuře uvedený součet.



Účtovat faktury po tisku.
Funkce umožňuje účtování faktur obdobně jako v modulu FAK. Je-li zapnuto účtování faktur, je nabídnuto ihned po jejím tisku. V opačném případě je
možno faktury účtovat hromadně funkcí Účtování prodeje za den.



Potvrdit při zadání číslo faktury.
Je-li zapnuto, je nutno nabízené číslo faktury potvrdit vždy klávesou ENTER.
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Adresa příjemce na faktuře.
Je-li zapnuto, tiskne se na faktuře kromě adresy plátce také adresa příjemce dodávky (odběrné místo).



Změnit kód ceny při zadání faktury.
Platí pro funkci F6 v obrazovce prodej. Je-li vypnuto, není možné měnit kód
ceny (PCEN) vybrané adresy.

Ostatní:


Označení měny
Základní nastavení měny pro vystavování faktur a zápis objednávek. Pro
České koruny použijte Kč.



Účtovat vystavení zálohy.
Je-li zapnuto, bude také zálohová faktura po vystavení zaúčtována. (funkce
bude zrušena, zálohové faktury se nebudou účtovat).



Text polí věc.
Pro fakturu, zálohovou fakturu můžete konfigurovat text, který se zapíše
do evidence faktur do pole VĚC. Je možno použít proměnné uvedené v legendě. Příklad: "PROD "+wcobj+" "+cap.jméno. V poli věc bude uvedeno
slovo PROD, číslo objednávky odběratele a zkratka jména uživatele KOSYS,
který fakturu vystavil.

Prázdný meziřádek na dokladech. Dle legendy můžete zvolit, zda na faktuře,
dod. listu, atd. bude mezi jednotlivými položkami prázdný řádek.

1.6.3.4. Parametry modulu ZAKÁZKY


V rozpočtu zakázky použít cenu materiálu PCENx
Číslicí 1-9 určíte, která cena PCEN1-PCEN9 z číselníku materiálu bude použita při tvorbě rozpočtu zakázky.



Text zakázkového listu
Definice textu zakázkového listu pro modul ZAK.
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Text poznámek zakázkového listu
Definice textu poznámky zakázkového listu pro modul ZAK.



Nezobrazovat zrušené zakázky
Zakázky označené „X“, jako zrušené v modulu Zakázky, se nebudou zobrazovat v seznamu zakázek, např. při účtování.



Umožnit zadat jen existující zakázky
Do pole zakázka lze zadávat jen prázdnou zakázku a zakázky, které existují
v číselníku zakázek.

1.6.3.5. Parametry modulu MZDY

Účtování
Zde je možno přepnout buď účtování celé firmy, nebo rozúčtování podle
středisek. Při zapnutém účtování podle středisek se přenáší do účetnictví
také zakázky.
Pro účtování sociálního a zdravotního pojištění placeného firmou za zaměstnance a účtování zákonného pojištění odpovědnosti lze použít analytické účty.
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V poli pro zadání účtů pro účtování odvodu pojištění je možno zadat účet
ve tvaru např. "336~". Pokud je v účtu uveden znak "~", budou do UCT
účtovány jednotlivě všechny zdravotní pojišťovny. K vytvoření analytického
účtu bude použito číslo pojišťovny zadané ve funkci "Pojišťovny". V případě
účtování středisek budou jednotlivě účtována jak střediska, tak pojišťovny.

Odbory


Výpočet pro srážku pro odbory
Lze zadat způsob výpočtu "T", pak bude výpočet proveden podle tabulky
nebo "%" a počet procent. Při použití procentní sazby je možno zadat maximální částku, která může být srážena. Pokud maximum není zadáno, není
srážená částka omezena.
V Kč lze zadat výše příspěvku pracovníků vyjmutých s kódem "P" (rodičovský příspěvek).



Maximum
Použije se jen při procentní sazbě. Omezuje maximální srážku. Pokud je
maximum nulové, neuplatní se.



Vyjmutí "P"
Výše příspěvku odborům u pracovníků vyjmutých kódem "P" (rodičovský
příspěvek).



Pracovní doba ve firmě
Počet pracovních dnů a hodin v týdnu.
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Minimální a průměrné mzdy


Měsíční



Hodinová



Platná k 1.1.



Pro roční zúčtování záloh daně



Průměrná mzda

Exekuce


Životní minimum jednotlivce



Normativní náklady na bydlení

Výpočet


Speciální parametry
V tomto poli je možno zadat parametry umožňující ovlivnit výpočet mezd.
Možno použít jen po konzultaci s autory.
hodpresc=n
mzdové složky 132 a 30 jsou generovány s počtem hodin bez přesčasových hodin
ppcs=n potlačí tisk převodního příkazu na srážky odesílané do České
spořitelny na disketě.
132PRESC=N
sčasů.



k výpočtu se použijí pouze odpracované hodiny bez pře-

Převodní příkazy bez jmen
Na převodních příkazech nebudou uvedena jména zaměstnanců
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Zastavovat výpočet při poznámce ve srážkách
Každému zaměstnanci můžete zadat prázdnou srážku s poznámkou, která
se při výpočtu všech zobrazí jednotlivě nebo až na konci po výpočtu se zobrazí všechny poznámky. Tato poznámka se netiskne na výplatní pásce, lze ji
použít jako připomínku pro zpracovatele mezd.



Svátek u pracovního poměru „C“ vyplácet poměrnou částí platu

Daň z příjmu


Maximální roční bonus



Maximální roční bonus pro roční zúčtování záloh



Osvobozený roční příspěvek firmy na penzijní pojištění
Pokud MS 712 a 715 přesáhne tuto hranici, použije se MS 707 a zvýší základ daně.

Smlouvy


Vrátit standard
Vrací původní definice všech smluv, dohod, výměrů.



Privátní úprava
Lze upravit jednotlivé smlouvy, dohody a výměry. V definici se setkáte
s bookmark (více Word) např. „#d1“, kam se při tisku smlouvy tiskne datum. Tato značka může být uvedena v dokumentu jen jednou. Pokud ji
chcete zopakovat, pak se zapíše „_d1“.

Sociální a zdravotní pojištění, náhrady za nemoc
Sociální pojištění


Důchodové pojištění
Zadáváte v procentech sazbu za firmu a zaměstnance.
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Zaměstnanost
Zadáváte v procentech sazbu za firmu a zaměstnance.



Nemocenské pojištění
Zadáváte v procentech sazbu za firmu a zaměstnance.



Celkem
Celkové odvody v procentech za firmu a zaměstnance.

Rozhodné částky sociálního pojištění


Pro zaměstnání malého rozsahu



Společníci, jednatelé, atd. (§5)

Zdravotní pojištění


Sazba
Zadáváte v procentech sazbu za firmu a zaměstnance.



Snížení vyměřovacího základu ZP u osob, za které platí i stát

Nemocenské pojištění


Redukční hranice
3 redukční hranice.

Doplatky (platnost do 2019)


Za 1.-3. den
Procentní sazba za první tři dny nemoci.
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Za 4.-14. den
Procentní sazba za následující dny nemoci do 14. dne. Horní hranice 60%.

Přehledy pro pojišťovny elektronicky


Přehledy pro pojišťovny vytvořit v PortVS
Pro odesílání přehledů na zdravotní pojišťovny datovou schránkou je možno zároveň s tiskem vytvořit přehledy ve formátu JPG. Soubory se vytvoří,
pokud je toto pole zatrženo. Soubory jsou ukládány do složky
\ksoft\portvs. Zároveň se vytváří formát XML, který je požadován a akceptován pouze ČPZP.

Mzdové složky - příznaky
Číselník mzdových složek obsahuje všechny použitelné mzdové složky.

Číselník obsahuje následující pole:


MS - Číslo mzdové složky
Toto číslo identifikuje mzdovou složku, je používáno při zadávání odchylek
a srážek. Nelze měnit ani doplňovat.
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NÁZEV - Název mzdové složky
Název je využíván při tisku výplatních pásek a ostatních sestav. V nutném
případě je možno přepsat.



HODIN - hodiny
Pokud do tohoto pole doplníte hodiny, budou použity při výpočtu této
složky jako standardní hodnota. Tuto hodnotu je možno změnit uvedením
jiných hodin při zadávání odchylek.



SAZBA - hodinová sazba / procentní sazba
V poli je možno zadat standardní hodnotu hodinové nebo procentní sazby.
Znak "%" uvedený za tímto polem určuje, zda se sazba zadává v Kč nebo v
procentech. Při zadávání měsíčních odchylek je možno sazbu dále upravovat.



Kč - Kč
Do tohoto pole je možno zadat standardní částku, která bude používána
stejně jako obě předcházející pole.



PŘÍZNAKY - příznaky
Pole obsahuje příznaky, podle kterých program mzdovou složku zpracuje.
Toto pole není pro uživatele přístupné a slouží pouze pro informaci, jak bude která složka programem zpracována.
Příznaky definují způsob výpočtu mzdové složky a mají tento význam:
č.1

1

danit podle tabulky

3

danit 15% (zvláštní sazba)

Odděleně (zálohově)
č.2

započítat do základu na sociální pojištění

č.3

započítat do základu na zdravotní pojištění

č.4

započítat do základu pro srážku odborům

č.5

započítat do hrubé mzdy

č.6

započítat do průměru na dovolenou

č.7

2

mzda za 1/2 roku
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3

mzda za celý rok

č.9

složku zpracovat po výpočtu brutta

č.10

ve složce je možno přepínat sazbu %/částka

č.11

započítat do základu pro minimální mzdu

č.12

snižuje kalendářní dny

č.13

ručně se nezadává

č.14

kalendářní dny započítat do omluvené
absence



č.15

kalendářní dny započítat do vyloučené doby

č.16

započítat do čisté mzdy

č.17

započítat do hrubé mzdy pro výpočet exekucí

ČLE - sloupec v sestavě "Členění mezd"

Při tisku sestavy "Členění mezd ..." v modulu EVP bude složka načtena do sloupce,
který nadefinujete v tomto poli.

Mzdové složky - popis složky
Zde naleznete popis všech mzdových složek a příklady jejich použití.
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Mzdové složky - Účtování a předvolby
Tato funkce dovoluje doplnit čísla účtů MD a DAL k
jednotlivým mzdovým složkám do číselníku mzdových
složek. Tyto účty se tisknou
v rekapitulaci mezd u jednotlivých mzdových složek.
Použitím těchto účtů je zajištěna i návaznost na
účetnictví. Účty v této tabulce musí existovat v
účetní osnově.
Účet u mzdových složek zdravotního pojištění je možno zadat se znakem
"~". Pojištění se pak bude účtovat podle jednotlivých zdravotních pojišťoven.
V této funkci lze zapsat vlastní sazby jednotlivých mzdových složek a zatržením ve sloupci „aktivace privátních hodnot“ tuto hodnotu použít pro výpočet mezd.
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Kalendář
Tato funkce zobrazí kalendář platný pro zpracovávaný rok a měsíc. Vždy na začátku nového roku je třeba
jej doplnit podle plánovacího kalendáře a podle nápovědy v něm označit jednotlivé pracovní dny v týdnu, soboty, neděle a svátky. Z hlediska zpracování je
zapotřebí, aby byl doplněn
alespoň zpracovávaný a
minulý měsíc. Tento soubor se používá při zobrazení kalendáře klávesou
ALT-L, kterou lze použít kdekoliv v celém systému.

Výplatní místa
Funkce slouží pro udržování číselníku výplatních míst
a nákladových středisek.
Obě čísla jsou oddělena a
umožňují definovat jak
střediska s více výplatními
místy, tak výplatní místo ve
více střediscích. Název výplatního místa se používá
při tisku výplatních podpisových listin dobírek a záloh a také se používá k oddělení výplatních míst mezi
tiskem výplatních pásek. Číselník je možno utřídit jak podle výplatních míst,
tak podle středisek.
Tlačítkem "Tisk" se spouští opis číselníku na tiskárnu, který se provede v
takovém utřídění, jaké bylo nastaveno klávesou F4.
Při využívání tohoto číselníku je zapotřebí, aby byl naplněn dříve, než se
bude zadávat středisko nebo výplatní místo u jednotlivých zaměstnanců
v kmenovém souboru.
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Pojišťovny a FÚ
V tomto číselníku se evidují bankovní spojení na
pojišťovny a ostatní místa, kam se odvádějí srážené částky.
Číselník se používá při
tisku převodních příkazů,
kdy se z něho vyzvedávají
údaje potřebné pro vytvoření převodních příkazů.
Pro výpočet odvodu zákonného pojištění je nutno zadat procento pojištění.
Zákonné pojištění odpovědnosti organizace se odvádí čtvrtletně a program
jej vypočte podle zadané sazby ze základů pro sociální pojištění (125/93
Sb.). Ve vyhlášce je uvedena sazba v promile, ale zde je třeba ji uvést
v procentech.
Ve sloupci POJ je nutno zadat druh srážky podle následujícího popisu:
DA

odvod daně sražené ze mzdy

DZ

odvod daně se zvláštní sazbou daně

DS

důchodové spoření (druhý pilíř)

PP

penzijní pojištění

PF

podílové fondy

SO

sociální pojištění

ZA

zákonné pojištění, sazba jako koeficient podle přílohy
vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších změn a
doplňků

ZD

zdravotní pojištění

Ve sloupci ČÍSLO se označí pořadovým číslem zdravotní a penzijní pojišťovny nebo jeden, popř. více podílových fondů.
Nastavení pojišťoven lze kopírovat z jiné datové knihovny tlačítkem „Kopírovat z“.
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Výplatní pásky

Na této záložce můžete zvolit, které složky budou na výplatní pásce kumulovány v případě vícečetného použití. V souboru srážek budou jednotlivě a
kumulace se týká jen tisku. Složky zadejte ve formátu např. tsl="11
".or.tsl="12 "
Textové pole „Na výplatní pásku“ se po vyplnění bude přenášet na všechny
výplatní pásky.
Zde lze také zvolit, u kterých zaměstnanců se nebudou tisknout nulové výplatní pásky. Zda jen u vyjmutých nebo u všech nulových.
Výplatní páska úplná se tiskne na A4 pro jednoho zaměstnance tak, aby se
dala složit a vložit do obálky C5 s okénkem k odeslání poštou. Pro archivaci
lze povolit tisk zjednodušených výplatních pásek označený jako „Stručný“.
Bude se tisknout více výplatních pásek na jednu stránku A4. Výplatní pásky
lze tisknou i s cizojazyčným popisem, standardně anglicky. Texty nahrazující
české popisky výplatní pásky lze změnit na záložce „Mzdové složky a účtování“.

Platové stupně
Zde naleznete platové stupnice tarifů podle platových tříd a platových
stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 nařízení vlády č.341/2017 Sb. Tuto
tabulku si můžete vytvořit nebo změnit.
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V evidenci mezd se poté podle zvolené tarifní třídy a platového stupně (záložka Statistika) vypočítává a nabízí k zadání odpovídající plat.

1.6.3.6. Parametry modulu PRACOVNÍCI
Parametry tohoto modulu jsou identické s parametry modulu MZD.
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1.6.3.7. Parametry modulu JUC (daňová evidence)
Tyto parametry je možno nastavit pouze v
datové knihovně, ve které je datová hlavička
s daňovou evidencí.


Rok zpracování jednoduchého účetnictví

Parametr lze zadat pouze tehdy, je-li daňová
evidence v konfiguraci.


Hospodářský rok začíná / končí měsícem

Určeno pro daňovou evidenci s hospodářským rokem odlišným od kalendářního. Nastavení nemá vliv na grafy, přehledy fakturováno za rok, aj.

1.6.3.8. Parametry modulu ÚČETNICTVÍ
Tyto parametry je možno nastavit pouze v datové knihovně, ve které je hlavička s podvojným účetnictvím.


Účetní období

Tento parametr je určen zejména
pro velké firmy. Určuje platné účetní období, kterým jsou označovány
všechny záznamy zapisované do
modulu UCT. Pokud zadaný datum
účtování nesouhlasí s nastaveným
účetním obdobím, jsou tyto záznamy považovány za opravné doklady
předchozích období. Tyto záznamy
jsou označeny červenou tečkou v
obrazovce ÚČTOVÁNÍ a jsou označeny v sestavách deníků a hlavní knihy.
Pokud je nastaveno účetní období, bude toto datum nabízeno při doplňování faktur do evidence a při účtování v modulu UCT.
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Série
Označení série účetních dokladů. Tento parametr má význam pouze pro ty
uživatele, kteří používají KOSYS na více pracovištích a z těchto pracovišť
přenášejí data k centrálnímu zpracování. Použití tohoto parametru je vysvětleno v kapitole 4.13.



Hospodářský rok začíná měsícem
Zadáte měsíc, kterým začíná hospodářský rok a je odlišný od kalendářního
roku (1.1. - 31.12.). Tisk účetních sestav se bude nabízet s prvním dne tohoto měsíce v poli „od“. Také ve funkci „Účetnictví - Roční“ bude nabízen
jako počátek období uzavření hospodářského roku tento datum.



Účtová třída nákladů
Parametr ovlivňuje tvorbu sestav hospodářského výsledku, rozpočtové a
příspěvkové organizace musí mít "4", ostatní "5". Za tímto parametrem následují další s obdobným významem.



Hospodářský výsledek
Na tento účet bude provedeno zaúčtování hospodářského výsledku ve
funkci ROČNÍ v modulu UCT.



HV ve schvalovacím řízení
Na tento účet bude přeúčtován hospodářský výsledek zaúčtovaný na účet
zadaný v předchozím poli. Toto zaúčtování se provede při otevírání účetních knih v UCT-ROČNÍ.



Koncový účet rozvážný
Na tento účet bude zaúčtováno uzavření rozvahových účtů.



Počáteční účet rozvážný
Na tento účet bude zaúčtováno otevření rozvahových účtů.



Peníze na cestě
Tento účet se použije pro vytvoření protiúčtu při účtování pokladny.
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Pokladna
Účet se použije obdobně jako předchozí při účtování pokladny.



Bankovní účet
Pro zpracování rozpočtových organizací byl do parametrů UCT doplněn
účet definující bankovní účet. Po instalaci se automaticky doplní účet 221.
Tento parametr umožňuje jednoduché používání více čísel (syntet.) bankovních účtů. Jakákoliv operace, která se účtuje v bankovních výpisech, se
testuje, jestli neobsahuje číslo bankovního účtu zadané v parametrech. Toto číslo se pak vymění za číslo účtu podle číselníku bankovních účtů. Pokud
budete používat jen účet 221 s analytikou, zapište do parametrů účet
"221" a v číselníku bankovních účtů zapište účty 221 s analytikami. Pokud
účtujete rozpočtovou organizaci a máte bankovní účty skupin 22.,23., zapište do parametrů "22." (musí být v osnově). Stejné označení zapište do
tabulky účtování a do textů operací v UCT. Do číselníku bankovních účtů
pak zapište účty skupin 22 a 23 doplněné o analytiku.



DPH
Účet má stejný význam jako předchozí dva.



Používat účty mezinárodních standardů
Pro převod zaúčtovaných dokladů na účty mezinárodních standardů. Funkce je podrobně popsána v kapitole Účetnictví – Kopie.
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Volba osnovy
Po instalaci je dostupná jedna ze čtyř účetních osnov. Nejprve si zvolte
účetní osnovu, která bude nejblíže Vašim potřebám.
Funkce Vám umožňuje provést tuto volbu. Program Vám dá vybrat z následujících osnov:
a) Účetní osnova pro podnikatele
b) Účetní osnova pro organ. složky
státu, ÚSC a příspěvkové organizace
c) Účetní osnova pro politické strany, hnutí, občanská sdružení, jiné
nevýdělečné organizace
d) Účetní osnova pro banky
Po vybrání typu účetní osnovy program uschová právě aktuální osnovu a zavede nově zvolenou. Zároveň kontroluje, je-li tato operace prováděna na samém začátku použití modulu.
V opačném případě je uživatel upozorněn hlášením na obrazovce.
Po volbě účetní osnovy je nutno přizpůsobit účetní osnovu Vašim potřebám. Je nutno zkontrolovat a doplnit kód a označit aktivní a pasivní účty.
Je nutno si uvědomit, že vzorové účtové osnovy přepíší aktuální účtovou
osnovu. Proto po opravách vybrané účtové osnovy je již neúčelné použít
tuto funkci.
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Účtová osnova
Po volbě této funkce se na obrazovce zobrazí účetní osnova. Barevně jsou odlišeny účtové třídy a skupiny. Tyto řádky jsou pouze informativní, nejsou použitelné
jako čísla účtů. V těchto číslech jsou znaky ".".

Na obrazovce jsou následující pole:


ÚČET
Jedná se o maximálně šestimístné číslo účtu, první tři číslice jsou číslem
účtu podle závazné účetní osnovy, na dalších třech místech je možno doplnit analytické členění účtů.



NÁZEV
Slovní označení účtů. Tento text je používán při tisku sestav, doporučujeme
jej proto při novém zadávání účtů.



KÓD
V prvním znaku tohoto pole je možno označit typ účtu:
+ .... aktivní účet
- .... pasivní účet
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* .... aktivní i pasivní účet


ROZ
Toto označení specifikuje, na které straně rozvahy bude veden zůstatek
označeného účtu. Pokud účet označen není, nebude v rozvaze uveden. Pro
analytický účet platí stejný kód jako pro jemu příslušný syntetický účet, stačí proto kód doplnit pouze u syntetických účtů.



DAŇ
Pole se používá pouze u nákladových a výnosových účtů. Znakem "-" lze
označit účet, který bude vynechán při tisku výkazu zisku a ztráty, tzv. daňové výsledovky.



PLÁNOVÁNO
Plánovaný stav účtu pro sledovaný rok. Do pole je možno k nákladovým a
výnosovým účtům zadat částku. V účetní výsledovce je pak toto pole porovnáno se zůstatkem účtu.



Účet2, účet3
Určeno pouze pro konverzní programy. Do pole se zapisuje číslo účtu cizího
programu. V případě povolení účtů mezinárodních standardů se do pole
„Účet2“ vybere odpovídající označení.



Uzavření
Potvrzením volby se bude účet uzavírat bez ohledu na středisko a zakázku.



Jazyk2, jazyk3
Do těchto polí lze napsat název účtu cizím jazykem. V účetních sestavách
(předvaha, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, hlavní kniha) lze pak vybrat jazyk,
kterým se má sestava vytisknout.

Pro manipulaci s daty v tomto formuláři se používají tlačítka v dolní části: Nový
pro doplnění účtu. Oprava pro změnu účtu, názvu nebo kódu. Výmaz zruší účet a
tlačítkem Tisk si můžete osnovu vytisknout na tiskárnu nebo do souboru.
Při vytváření účtové sestavy je vhodné se řídit následujícím doporučením. Nevytvářejte zbytečné analytické účty, pokud nepotřebujete syntetický účet rozdělit
na více analytických účtů, účtujte jen na syntetický účet. KOSYS dovoluje účtovat
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buď na syntetický nebo na více analytických účtu jednoho syntetického účtu. Pokud se již rozhodnete vytvořit analytické účty, vytvořte je co nejkratší. Je zbytečné
používat například 211001 a 211002. Stejně Vám poslouží 2111 a 2112, přičemž
celý rok nemusíte psát zbytečné nuly. Není účelné vytvářet analytické účty podle
středisek, podle zakázek, odběratelů, dodavatelů, jak je zvykem v některých programech. Pro tyto informace má KOSYS jiná pole než je číslo účtu. Naopak účelné
je rozlišit účty podle daňového hlediska. Jinak platí, že pro každý syntetický účet je
možno vytvořit až 999 analytických účtů podle Vašich potřeb.
Při opouštění obrazovky účtové osnovy se provede kontrola kódů v polích KÓD
a ROZ. Při zjištění chyb se chyby zobrazí v okně na obrazovce. Ignorování těchto
chyb může vést k chybám v sestavách.
Tlačítkem Ukaž si můžete zobrazit použití daného účtu v předkontacích a mezi
zaúčtovanými doklady v UCT.
Kontrola na standard je funkce, která vaší účetní osnovu porovná s aktuální
z nejnovější verze KOSYSu a nabídne úpravu v třech krocích: Doplnění nových syntetických účtů, Výmaz zrušených účtů a nakonec opravu názvů a kódů rozvahových účtů.

1.6.3.9. Parametry modulu MAJETEK
Tyto parametry jsou zobrazeny jen při konfiguraci s podvojným účetnictvím.
Jsou zobrazeny dvě karty:
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1.6.3.9.1. Účtování


Budou používány účetní odpisy
Tímto parametrem je možno vypnout všechny funkce pro používání účetních odpisů. Do modulu UCT pak není účtováno pořízení, vyřazení a odpisy
majetku. Rovněž nejsou dostupné pole a funkce určené pro účetní odpisy.



Účtovat daňové odpisy
Volba určuje, že po výpočtu daňových odpisů je možno provést jejich zaúčtování do UCT.



Účtovat účetní odpisy do UCT?
Tento parametr je určen pro vypnutí přenosu účtování odpisů do UCT. Použije se při zpětném zadávání odpisů majetku při zavádění systému KOSYS.



Tabulka účtování
V tabulce je možno nastavit účty pro účtování zařazení, vyřazení a odpisů.
Zvlášť se nastavují účty pro hmotný, nehmotný a drobný dlouhodobý majetek. Účty označené "aut" vytvoří program. Jak budou tyto účty vytvořeny,
je popsáno v kapitole 6.
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1.6.3.9.2. Sazby odpisů
V tabulce jsou nastaveny platné hodnoty odpisů pro každý rok zpracování.
V nejnovějších verzích jsou pro další období automaticky doplňovány.
Upravit je ale můžete podle svého, např. při doplňování starých let a výpočtu zpětně.

1.6.3.9.3. Etikety, podpisy
Nastavení formátu etiket pro tisk z evidencí majetku. Etiketa je společná
pro hmotný, drobný dlouhodobý i drobný majetek.
Jako podpisy lze zadat libovolný text, který se bude tisknout na konci inventurních seznam, např. jména odpovědných osob za inventuru majetku.
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1.6.3.10. Parametry modulu OSTATNÍ

Adresy


Formulář štítků
Zde můžete upravit velikost a pozici štítků podle umístění samolepek na archu pro tisk adres na štítky a následné polepení zásilek.



Formulář obálky
Úprava nastavení vzhledu a velikosti obálky pro potisk adresou odběratele
a dodavatele.



Formulář podacího lístku
Úprava nastavení vzhledu a podacího lístku pro doporučené zásilky.



Jen adresa
Úprava sestavy pro tisk samotné adresy do obálky s okénkem. Slouží k potisku např. daňového dokladu doručovací adresou na zadní stranu.
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Objednávky


Formulář
V parametru lze přizpůsobit hlavičku objednávky použitému formuláři.



Na objednávku tisknout i CISMATx
Zadat je možno "2" nebo "3" nebo mezeru. Parametr definuje, že v řádku
objednávky bude tištěn i CISMAT2 nebo CISMAT3.



Tisk dalšího listu od začátku stránky?
Parametr určuje, jak bude tištěn druhý a další listy textu. Pokud je zapnut,
bude tisk pokračovat na začátku stránky, při vypnutém parametru bude na
prvním řádku vytištěno číslo objednávky a další tisk bude pokračovat až na
22. řádku. Tímto způsobem lze posunout tisk textu objednávky až pod firemní logo, pokud použijete předtištěné firemní formuláře.



Obraz pod objednávku
Pod text objednávky lze vložit obrázek uložený s příponou BMP do
\KSOFT\KOSYS\název_knihovny. Obrázek musí mít velikost A4.

Dopisy


Formulář textový
Textový formulář nezávislý na Microsoft Word, ale bez možnosti formátování písma.



Tisk dalšího listu od začátku stránky?
Parametr určuje, jak bude tištěn druhý a další listy textu. Pokud je zapnut,
bude tisk pokračovat na začátku stránky, při vypnutém parametru bude na
prvním řádku vytištěno číslo dopisu a další tisk bude pokračovat až na 22.
řádku. Tímto způsobem lze posunout tisk textu dopisu až pod firemní logo,
pokud použijete předtištěné firemní formuláře.



Obraz pod dopis
Pod text dopisu lze vložit obrázek uložený s příponou BMP do
\KSOFT\KOSYS\název_knihovny. Obrázek musí mít velikost A4.
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Šablona dokumentu
Definice formuláře použitého k vytvoření dopisu pomocí Microsoft Word
nebo Wordpad.



Použít standard
Vrátí standardní nastavení formuláře dopisu.
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1.7. Přenos dat
1.7.1. Oddělená pracoviště
Systém KOSYS umožňuje přenášet data mezi počítači. Tato data lze přenášet
buď jako všechny soubory zabalené klávesou „zabalení dat“ v ovládacím programu, nebo lze přenášet pouze výsledky některých činností. Tak je možno zpracování ekonomických agend rozdělit na více pracovišť i bez použití sítě LAN. Pro přenos
výsledků jsou v modulech FAK, UCT, INV funkce KOPIE. Je nutno si však uvědomit
možnost vzniku chyb zaviněných chybnou manipulací s médii.
V zásadě jsou přijatelné následující varianty:


Sklady je možno zpracovávat odděleně a přenášet pouze výsledek účtování.
Data skladů vedených na různých počítačích nelze slučovat, je možno ve více
skladech na samostatných počítačích vést evidenci skladů a do centrálního
zpracování přenést pouze výsledek zaúčtovaný v UCT. Výdejku v jednom
skladu je možno nahrát na disketu a na druhém počítači ji z diskety zavést jako příjemku.



Faktury lze vystavovat odděleně a do centrálního zpracování přenést nově vystavené faktury a jejich zaúčtování v UCT. Zpětně lze přenášet informace o
zaplacených fakturách.



Mzdy a evidence pracovníků lze zpracovávat odděleně, přenášet lze pouze
výsledek účtování, nelze slučovat data.



Evidenci majetku lze zpracovávat odděleně, libovolně lze přenášet data vybraného střediska, a to obousměrně.



Vlastní účetnictví a pokladnu lze vést na více počítačích, pro přenos dat existuje několik variant, které jsou popsány v modulu UCT.

Tyto varianty jsou určeny především pro odloučená pracoviště, kde nelze použít propojení pracovišť sítí nebo vzdáleným přístupem pomocí internetu.
Přenášená data je možno přenášet na médiích nebo pomocí internetu. Ve
všech funkcích, které zajišťují přenos souborů nebo jejich částí lze volit přenos dat
mezi systémem a libovolným adresářem.
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Obdobným způsobem lze přenášet převodní příkazy do banky a výpisy z účtu z
banky, jak bude popsáno v příslušných kapitolách o modulu FAK a MZD.

1.7.2. Připojení pomocí internetu
V KOSYSu instalovaném ve vaší firmě můžete pracovat pomocí Internetu z
domova, z firemní pobočky, z notebooku v autě, z dovolené v zahraničí, atd. Podmínkou je připojení obou počítačů k Internetu. Možností připojení je více, v následujících dvou článcích vás seznámíme s připojením, které je součástí vašeho operačního systému Windows XP.

1.7.2.1. KOSYS Cloud
KSoft s.r.o. nabízí pronájem virtuálního serveru, odkud si budete spouštět svůj
KOSYS. Připojit se lze z jakéhokoli počítače s OS Windows a pomocí internetu
z kanceláře, z domova, ze zahraničí. Nulové počáteční náklady na HW, SW, údržbu
a správu IT. Bližší informace na podpora@kosys.cz.

1.7.2.2. Vzdálená pomoc
Uživatel počítače ve firmě, ze kterého je možno spustit KOSYS může umožnit
připojení jiného (vzdáleného) uživatele ke svému počítači. Ten pak používá obrazovku a klávesnici tak jako by seděl u počítače ve firmě.
Připojení proběhne následovně:
Uživatel ve firmě zkontroluje nebo zapne ve vlastnostech počítače povolení
vzdáleného přístupu. Pak zvolí START - Všechny programy - Vzdálená pomoc. Zadá
e-mail adresu uživatele, kterému chce umožnit připojení ke svému počítači. Zadá
dobu připojení, případně heslo. Klikne na "Odeslat pozvánku". Tato akce odešle email s pozvánkou vzdálenému uživateli. Ten po obdržení e-mailu rozklikne přílohu
a počítač se připojí k počítači ve firmě. Po oboustranném potvrzení připojení vidí
vzdálený uživatel pracovní plochu firemního počítače a může pracovat stejně, jako
by seděl u počítače ve firmě.
Připojení počítačů může blokovat nastavení antivirového programu nebo
FireWall. Pokud se Vám připojení nezdaří hledejte pomoc odborníka.

1.7.2.3. Windows Server
Připojení ke vzdálené ploše (Remote Desktop) k Windows Server. Vzdálenou
plochu poskytuje každému přihlášenému uživateli přímo server a uživatel pracuje
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stejným způsobem jako na ploše svého počítače. Odpadá tak nutnost sehrávání
dat.
Druhou možností je spuštění KOSYSu jako vzdálené aplikace (RemoteApp), kdy
má uživatel na ploše ikonu pro spuštění KOSYSu ze serveru. Všechny výpočty probíhají na vzdáleném serveru a k uživateli se přenáší jen obrazovka, tisk probíhá na
tiskárně uživatele.

1.7.2.4. Vzdálená plocha – Windows Professional
Tento způsob připojení je nejlevnější a vychází z možností operačního systému
Windows verze Professional a veřejné IP adresy počítače, ke kterému se budeme
připojovat. Postup např. ve Windows XP Professional je:
Klikněte na windows tlačítko “Start” a pravým tlačítkem myši na “Tento počítač”. Z menu vyberte “Vlastnosti”. Na záložce nazvané “Vzdálený přístup” potvrďte
“Povolit připojení vzdálených uživatelů k tomuto počítači”. Vytvořte přístupová
práva a ochraňte počítač před neoprávněným přístupem.
Jakmile se chcete připojit ke vzdálenému počítači, klikněte na windows tlačítko
“Start” a pokračujte na “Všechny programy, Příslušenství, Komunikace, Připojení
ke vzdálené ploše”. Na záložce “Obecné” zadejte IP adresu vzdáleného počítače,
uživatelské jméno a heslo. Na ostatních záložkách lze nastavit připojení vaší tiskárny nebo disků ke vzdálenému počítači, velikost plochy, barvy, apod.
Rychlost zpracování velmi záleží na rychlosti připojení a množství přenášených
dat. Mnohonásobně je možno rychlost zvýšit přepnutím režimu zobrazení na 256
barev.
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1.8. KOSYS na Internetu
Na

internetové
stránce
www.kosys.cz naleznete popis systému, ceník, termíny školení a seminářů, soubor uživatelů USER.ZIP (ke stažení), kontakty na prodejce i autory
systému KOSYS, aktuální informace o
změnách, novinkách i varování před
chybami v KOSYSu. Na tuto stránku se
dostanete i přes ikonu (první zprava)
na horní liště programu.
Všem, kteří mají přístup k Internetu
doporučujeme sledovat tuto stránku,
protože všechny změny v KOSYSu jsou přednostně a okamžitě uveřejňovány právě
zde.
Dotazy nebo připomínky můžete zaslat autorům na e-mail: kosys@kosys.cz.

1.9. Ochrana autorských práv
Systém KOSYS je dílem ve smyslu zákona 247/90 Sb. Povolení k jeho použití
®
vystavují autoři (KSoft s.r.o., Lázeňská 565, 274 01 Slaný, tel./fax: 312 520 589, email: kosys@kosys.cz) smlouvou a za každé jeho užití patří autorům odměna za
užití díla.
Ochrana autorských práv je zajištěna omezením doby funkčnosti systému
KOSYS, která je prodlužována uživatelům dodržujícím podmínky smlouvy "O užití
díla".
Po vypršení doby platnosti systému je při jeho spuštění zobrazeno okno, ve
kterém je sériové číslo instalace systému KOSYS a je vyžadováno zadání hesla. V
tomto okně je též kontakt na autory, kteří vám na základě oznámení sériového čísla předají heslo. Po dobu jednoho měsíce lze systém provozovat bez zadání hesla,
po uplynutí této doby je vstup do systému zablokován a nelze jej již použít bez zadání hesla. Sériové číslo je pro každou licenci jiné.
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1.10. Začátek práce v KOSYSu
Po instalaci systému KOSYS se Vám na ploše vytvoří ikona, kterou spustíte program. Dále budete vyzváni k aktivaci verze Start nebo plné verze. Plnou verzi aktivujete číslem vaší licence, které je rovněž číslem Smlouvy o užití díla.
V ovládacím programu (první obrazovka po spuštění) vytvořte ikonou „Nová
knihovna“ knihovnu pro zpracování dat. Jméno knihovny zadejte max. na 6 míst a
nepoužívejte diakritiku.
Vstupte do nově vytvořené datové knihovny a nastavte parametry všech
modulů (viz. předchozí kapitoly).

1.10.1. Počáteční stavy
Počáteční stavy pokladen a bankovních účtů zadejte jako příjem do pokladny
nebo bankovního účtu s datem o jeden den nižším, než ke kterému zavádíte počátky. Bankovní účet se zaúčtuje automaticky, pokladnu zaúčtujte tlačítkem
„účtování“.
Počáteční stavy pohledávek a závazků založíte zápisem všech nezaplacených
faktur do modulu odeslaných a přijatých faktur:
Odeslané faktury zadejte tlačítkem DUPL a zvolte „Stará faktura“. DPH nezadávejte, vyplňte „Mimo daň“ a „Již zaplaceno“. Fakturu zaúčtujte se skutečným
datem původního účtování.
Přijaté faktury doplníte tlačítkem „Nový“, DPH nezadávejte a fakturu zaúčtujte
s datem původního účtování.
Ostatní účty mimo pokladen, bankovních účtů, závazků a pohledávek zadejte
interním dokladem v UCT/účtování s datem předcházejícím datu ke kterému zavádíte počátky. Použijete tlačítko „Nový“ a v režimu „Oboustranně“ zadáte účet,
protiúčet (počáteční účet rozvážný – viz. Parametry UCT) a částku.
Pro kontrolu vytiskněte předvahu.
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2. H E S - H E S L A
Zamezení zneužití dat je zabezpečeno nastavením oprávnění pro jednotlivé
uživatele. Oprávnění je možno nastavit v několika úrovních.
1) V souborech knihovny LANPAR je možno omezit možnost manipulace s
datovými knihovnami v ovládacím programu.
2) V datových knihovnách je možno omezit
a) přístup do datové knihovny
b) přístup do modulu
c) užití řádku menu
d) užití funkční klávesy
Uživatel se při vstupu do datové knihovny prokazuje jménem a heslem. Ke
jménu jsou definována oprávnění.
Údržbu systému hesel může provádět jen správce systému.
Systém oprávnění je vázán na datovou knihovnu, pro každou je možno stanovit oprávnění zvlášť.

2.1. Záznamy o přístupu uživatelů
Tato funkce udržuje soubor, do kterého se zapisují informace o tom, který uživatel vstoupil do kterého
modulu a odkdy dokdy jej
využíval.
Zvláštní význam má pole
"Záznam o chybách a závažných operacích". V tomto
poli se uchovávají dva druhy
informací. Jednak se zde
uchovávají informace o
spuštění funkcí, které způsobí nevratné změny v souborech, a informace o chybách v systému.
Záznamy lze filtrovat podle chyb, poznámek a nebo prohlížet všechny záznamy.
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Tlačítkem "Vymazat do:" může správce systému zrušit záznamy až po zadaný
den.

2.2. Oprávnění
2.2.1. Oprávnění užívat modul
Pro nastavení oprávnění
k přístupu do systému je
udržována tabulka uživatelů. V této tabulce je seznam
dvouznakových zkratek uživatelů. U každé zkratky je
uvedeno plné jméno, heslo
a seznam oprávnění pro
jednotlivé moduly. Zvláštní
postavení v této tabulce má tzv. správce systému. Jedná se o uživatele, který má
právo upravovat kterékoliv pole této tabulky. Tento uživatel musí mít zaškrtnuto
SYS a musí nutně v tabulce existovat (správce systému je při vstupu do modulu
označen symbolem klíče vpravo dole). Ostatní uživatelé musí mít SYS prázdné, aby
jim bylo zabráněno manipulovat v této tabulce. Řadový uživatel pak má právo
upravovat pouze řádek se svým jménem a v něm může opravovat pouze své jméno a heslo. Hesla ostatních uživatelů mu nejsou zobrazována. Jako kód oprávnění
lze každému uživateli zadat pro každý modul znaky 0 a 9. Kódem 0 se uživateli nepovoluje používání modulu. Dále je možno určenému uživateli zablokovat možnost použití tlačítek Nový, Oprava, Výmaz nebo Tisk v celém systému. Zaškrtávací
pole "Prohlížení" znepřístupní všechna jiná funkční tlačítka. Například ve mzdách
"Srážky a odchylky" a uživatel poté může prohlížet soubor, ale nemá přístup do této funkce.

záznamů v účetnictví a v pokladnách.

Zaškrtnutím volby „Odblokovat a mazat odeslané
faktury“ dovolíte uživateli
opravu již odeslané faktury
a výmaz poslední. Tuto
funkci smí používat jen proškolený uživatel. To se týká
i povolení oprav a výmazů
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Soubor s nastavením přístupů je šifrován a čitelný pouze systémem KOSYS.
V jiném programu tyto údaje čitelné nejsou.

2.2.2. Oprávnění na tlačítka menu
Je také možno povolit přístup pouze do určité funkce v modulu. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tlačítka menu uvnitř
modulu a zvolte všechny,
kteří budou mít přístup povolen. V této volbě musí
být vždy zvolen také
správce systému.
Tato informace se přenese do modulu "Hesla" a
karty "Volby v modulech".
Kód funkce a modulu je
označen ve sloupci "Jmeno" spolu se zkratkou uživatele. S těmito řádky může manipulovat pouze správce systému.

2.2.3. Oprávnění na funkční tlačítka
Pokud v základní obrazovce kliknete pravým tlačítkem myši na funkční tlačítko
(Nový, Oprava, Výmaz, Tisk, Dupl), zobrazí se formulář pro zadání uživatelů, kteří
budou moci toto tlačítko používat.

2.2.4. Oprávnění na použití pokladny
Ve funkci „Volby v subsystémech“ lze povolit vstup do určité pokladny
v modulu účetnictví. U řádku ~UCPOKLn, kde „n“ je označení pokladny, zvolte uživatele, kteří mohou v dané pokladně pracovat.
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2.2.5. Oprávnění na řadu faktur
Stejným způsobem jako např. v kap. 2.2.3 lze nastavit přístup do konkrétní řady faktur určitému uživateli. Ve fakturách odeslaných nebo přijatých klikněte do
pole „řady faktur“ pravým tlačítkem myši a zobrazí se formulář pro výběr povolení. Zvolení pracovníci budou mít povolen přístup, ostatní ne.
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2.3. Přihlášení uživatele
Po vstupu do datové knihovny je od uživatele očekáváno zadání jména a hesla.
Uživatel se musí přihlásit
jménem existujícím v tabulce oprávnění, po správném
zadání jména je očekáváno
heslo. Pokud je zadáno stejné heslo, které je u jména
uživatele v tabulce oprávnění, je tomuto uživateli otevřena cesta k jednotlivým
modulům dle zadaných
oprávnění.

Poznámka: Po instalaci systému je v tabulce oprávnění možno použít pro první
vstup prázdné jméno. Při kontrole jména a hesla mají rozdílný význam malá a velká písmena, pokud si jméno nebo heslo do tabulky zavedete malými písmeny, je
nutno i při přihlášení se k systému použít malá písmena. Zadání stejných slov velkými písmeny je chybné.
Po vstupu do datové knihovny lze systém hesel zapnout či vypnout kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu modulu HESLA.
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3. M Z D - M Z D Y
Zavedení modulu:
Po instalaci systému KOSYS jsou datové soubory modulu mezd prázdné. Naplněny jsou soubory obsahující mzdové složky a tabulky daní. Zpracovávaný měsíc
nemusí odpovídat měsíci, kterým právě budete zpracování mezd zahajovat. Proto
je nutno provést následující operace:
1.

Zkontrolovat roční kalendář, zda obsahuje měsíce, které budete zpracovávat.

2.

Ve funkci Bankovní účty zadat účet firmy.

3.

Ve funkci POJIŠŤOVNY doplnit bankovní spojení.

4.

Pokud budete vyžadovat správný přenos dat do modulu UCT, je nutno
pořídit v modulu UCT účetní osnovu, v parametrech modulu MZD doplnit čísla účtů k jednotlivým mzdovým složkám a ostatní parametry.

5.

Nastavit správný zpracovávaný měsíc funkcí "Nový měsíc". Zde nelze
použít funkci "Změna období". Pokud bude kmenový soubor pracovníků prázdný, provede se zrychlený přechod do příštího měsíce.
V opačném případě je nutno v každém měsíci provést rekapitulaci a
přechod na nový měsíc.

6.

Zavést soubor trvalé evidence pracovníků a soubor trvalých srážek.
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3.1. Evidence pracovníků
Zobrazí se soubor základních údajů o zaměstnanci, který obsahuje trvalé nebo
málokdy se měnící údaje, jako je jméno, adresu, plat, řádnou zálohu, osobní číslo,
apod.
V této obrazovce je možno
vykonat všechny práce nutné ke zpracování mezd.
Funkčními tlačítky je možno
vyvolávat obrazovku, která
slouží pro zadávání srážek a
odchylek, vkládat poznámky,
tisknout pásky, zápočtové
listy, atd. Základním souborem, který uvidíte, je "kmenový" soubor evidence pracovníků.
Tento soubor můžeme
prohlížet buď utříděný podle abecedy, podle skupin, ve kterých jsou pracovníci zařazeni, podle osobních čísel, nebo podle středisek. Způsob utřídění se přepíná
kliknutím myši na příslušný název sloupce.
Souborem je možno listovat pomocí posuvníků nebo šipkou pohybovat po
jednotlivých zaměstnancích, případně jednotlivé zaměstnance vyhledávat rovnou
podle zadaného řetězce znaků. K tomuto přímému vyhledávaní slouží ikona dalekohledu na horní liště, po jejím stisknutí počítač čeká na zadání příslušného řetězce, který má v souboru nalézt. Vyhledávání je vždy prováděno ve sloupci, který je
označen kliknutím myši. K rychlému vyhledání pracovníků je možno v této obrazovce stlačit klávesu s počátečním písmenem jména. Dvojklikem myši na jméno
zaktivujete nejpoužívanější formulář srážky/odchylky.
Řádky obrazovky jsou odlišeny barevně. Zelenou barvou je zobrazen pracovník, kterému dosud nebyla vypočtena mzda, fialovou je zobrazen ten, kterému již
byla mzda vypočtena. Pokud byla při výpočtu zjištěna nějaká chyba, je tento pracovník zobrazen světle modře. Najetím myši na nadpis sloupce bude zobrazena
vysvětlivka.
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Ke každému pracovníkovi lze také přiřadit objekt (obrázek, video, zvuk, textový
dokument, aj.). Jako obrázek lze přiřadit např. fotografii pracovníka, kopii OP nebo
text pracovní smlouvy.
Přidání objektu se provede aktivací funkce „Obraz“
a na horní liště programu
volbou „Úpravy“ a „Vložit
objekt“. Obdobným způsobem lze objekt editovat.
Tlačítkem poznámka, lze
přidat ke každému pracovníkovi údaj, který se přenese
na mzdový list.

3.1.0. Pracovní poměry
Program umožňuje zpracovávat několik typů pracovních poměrů. Každý pracovník je jednoznačně určen kombinací osobního čísla a pracovním poměrem.
Během roku není možno jiným pracovníkům přidělovat stejná čísla, která již byla
použita.

3.1.0.1. Hlavní pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr je označen „H“ a jeho osobní číslo + „H“ se nesmí opakovat. Při zařazení nového pracovníka je osobní číslo nabízeno a kontrolováno
podle archivu.

3.1.0.2. Vedlejší pracovní poměr
Vedlejší pracovní poměr je určen pro pracovníky s hlavním pracovním poměrem v jiné firmě je označen „I“. Jeho osobní číslo + „I“ se nesmí opakovat. Při zařazení nového pracovníka je osobní číslo nabízeno a kontrolováno podle archivu.
U DPP a DPČ nesmí být použita MS menší než „4“, zároveň musí být nastaven
odpovídající druh pracovně právního vztahu. Nastavuje se v OPRAVA/STATISTIKA
nebo v panelu SRÁŽKY/ODCHYKY.
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3.1.0.3. Souběžný pracovní poměr
Souběžný pracovní poměr je určen pro pracovníka, který již má hlavní pracovní
poměr a jeho další pracovní poměry se zadají se stejným osobním číslem a pracovním poměrem označeným O, P, Q, R, S, T.
Při zařazení nového pracovníka je osobní číslo nabízeno a kontrolováno podle
archivu. Výplatní páska je vypočtena pro hlavní a všechny souběžné pracovní poměry dohromady. Mzdový list je pro každý pracovní poměr zvlášť.
U DPP a DPČ nesmí být použita MS menší než „4“, zároveň musí být nastaven
odpovídající druh pracovně právního vztahu. Nastavuje se v OPRAVA/STATISTIKA
nebo v panelu SRÁŽKY/ODCHYKY.

3.1.1. Oprava a doplnění pracovníka
K doplnění nového pracovníka do kmenového souboru je určeno tlačítko
NOVÝ, tlačítko OPRAVA je určeno k opravám údajů již zaevidovaných pracovníků.
Objeví se obrazovka určená
ke vkládání a opravám základních údajů o zaměstnanci. Některé obvykle používané údaje jsou již předem vyplněny. Položka "osobní číslo" a "pracovní poměr" je
vyžadována pouze při zadání
nového pracovníka a je ověřováno, zda již v souboru
neexistuje. V případě, že
předem nadefinované hodnoty nevyhovují, je možno je
přepsat údaji jinými. Pole
jsou na obrazovce seřazena
podle toho, jak často jsou opravována.
Jednotlivá pole mají následující význam:
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3.1.1.1. Osobní údaje


Příjmení a jméno
Vzhledem k přenosu jména do evidenčních listů pro ČSSZ nedoporučujeme
vyplňovat příjmení ani jméno velkými písmeny. S ohledem na třídění pište
jako první příjmení a za ním jméno. Příklad správného vyplnění Novák Jan.
V případě delšího jména, pokračujete v psaní do pole „Titul“. Má-li zaměstnanec více křestních jmen, příjmení nebo titulů se křestní jména spojí znakem „_“, následuje mezera, příjmení spojíte opět znakem „_“. První mezera smí být za všemi příjmeními, druhá za jmény, další mohou být mezi tituly. Celková délka může být 38 znaků. Například "Bobr_Hlodavcová Rita_Brita MUDr. Ing.". Při tisku formulářů bude rozděleno jméno a příjmení
a podtržítka budou odstraněna.



Titul
Může se použít i pro pokračování delšího jména. Na pásky a mzdové listy se
tiskne bez mezery hned za jméno. Pro titul je tedy lepší psát jako první
znak mezeru.



Rodné jméno



Místo narození



Adresa bydliště
Ve tvaru „Ulice č.p., psč město“. Pokud v obci nejsou označeny ulice, napište adresu ve tvaru „Obec č.p., psč obec“



Stát
Vyberte zkratku ze seznamu. Dále slouží pro ELDP, přihlášky a odhlášky
k NP.



Výplatní místo
Používá se při tisku sestav k rozdělení pracovníků do skupin podle toho,
kde budou vypláceni. Výplatní pásky se tisknou utříděné v rámci výplatního
místa podle abecedy.
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Středisko
Kmenové středisko pracovníka, na které bude zaúčtována mzda do modulu
UCT, pokud nebude v odchylkách použito jiné středisko pro jednotlivou
složku mzdy.



Osobní číslo a pracovní poměr
Skládá se z čísla a písmene. V programu určuje pracovníka. U každého nově
zaváděného pracovníka musí být uvedeno, protože program je neumožňuje opravovat. Číslo si můžete zvolit v délce podle počtu pracovníků ve firmě
a zleva je doplníte nulami. Písmeno označuje druh pracovního poměru a
určuje způsob výpočtu, jak bude popsáno dále. Má následující význam:
H

hlavní pracovní poměr

I

vedlejší

O, P, Q, R, S, T

vedlejší u stejné organizace

Pracovník s vedlejším pracovním poměrem u stejné organizace musí být
zařazen pod stejným osobním číslem s pracovním poměrem "H" a znaky
"O, P, Q, R, S, T".
Dříve bylo možno zadat jen jeden souběžný pracovní poměr a to "J". Z technických důvodů tento druh pracovního poměru bude možno používat dále s pracovním poměrem "H". Pokud ho máte použit s jiným hlavním pracovním poměrem, je
nutno ho změnit na OPQRST. Pracovní poměr "J" již nebude možno zadávat.
Při zadávání nového pracovníka, po klávese „Nový“ je nalezeno nejvyšší osobní
číslo, je zvýšeno o 1 a zapsáno do pole OSCISLO. Pokud toto číslo nezměníte, bude
v následujícím poli zapsán pracovní poměr H a je možno jej přepsat na HLMI. Jestliže osobní číslo změníte na číslo, které již v kmenovém souboru existuje, budou
nabídnuty pouze souběžné pracovní poměry OPQRST. Program ovšem kontroluje
jaké souběžné poměry jsou již u tohoto osobního čísla použity a nabídne jen ty
nepoužité. První, který je na řadě, zapíše do pole PRACPOM.



Typ pracovního poměru
opět určuje způsob výpočtu a lze užít symbolů:
C - Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou dle Hlavy II ZP. Pokud nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, bude mu
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za tyto dny vyplacena náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku dle §
115 ZP.
N - Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a
stupnici dle Hlavy III ZP. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek
připadl na jeho obvyklý pracovní den, se v souladu s § 135 ZP plat nekrátí.
D - Zaměstnanec je odměňován časovou nebo úkolovou hodinovou
mzdou dle Hlavy II ZP. Pokud nepracoval proto, že svátek připadl na jeho
obvyklý pracovní den, bude mu za tyto dny vyplacena náhrada mzdy ve
výši průměrného výdělku dle § 115 ZP.
S - Zaměstnanec je odměňován časovou nebo úkolovou hodinovou
mzdou dle Hlavy II ZP, ale vzhledem k charakteru výkonu práce mu mzda
v důsledku svátku neuchází, a proto se mu nebude ani vyplácet náhrada
mzdy dle § 115 ZP.
Pracovníci N mají způsob výpočtu stejný, při výpočtu se používá měsíční časový fond pro určení hodinových sazeb. Program předpokládá plný časový
fond, který je upravován zadanými odchylkami.
Pro výpočet hodinových sazeb u pracovníků D a S se používá průměrný
měsíční časový fond. Mzda je určena zadanými odchylkami (časová a úkolová mzda). Pracovníkům D je automaticky generováno proplácení náhrady
ušlé mzdy v důsledku svátku (MS 67).


Rodné číslo
Je používáno pro tisk sestav o jubileích pracovníků, při tisku sestav pro sociální pojišťovnu a pro ostatní účely.
Dále je podle rodného čísla určován věk pracovníka např. pro tisk jubileí a
pro stanovení datumu narození pro mzdový list a ostatní formuláře. Doporučujeme tedy toto pole zadávat.



Číslo občanského průkazu



ZAKÁZKA
Pokud je toto pole vyplněno, bude číslo zakázky doplněno při výpočtu do
všech složek, ve kterých nebyla zakázka zadána.
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Rodinný stav - tiskne se na mzdový list a přihlášku na sociální pojištění



Počet dětí - pouze pro evidenční účely.



Vyživovaných osob
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Zadejte počet vyživovaných osob, který bude použit při výpočtu exekucí.
Zadává se pouze počet dalších vyživovaných osob. Osoba povinného se počítá automaticky.


Cizinec (§2 odst. 3)
Je-li zaškrtnuto, bude cizinec uveden v příloze č.2 ve vyúčtování daně
z příjmů ze závislé činnosti.



Neplatí soc.+zdrav. pojištění
Cizinec je pojištěn a odvádí pojištění ve své zemi (neplatí v ČR), ale do „superhrubé“ má být SP a ZP započteno jako by ho firma platila. Musí být zaškrtnuto toto pole společně s „Cizinec“ a v pojištění musí mít zadáno
SP="n", ZP="n".



Rodné číslo (doma)



DIČ poplatníka (doma)



Adresa v ČR
Adresa pobytu v ČR, má-li cizinec trvalý pobyt mimo ČR.



Společník
Tito pracovníci budou během tisku rekapitulace odlišně účtováni do UCT.
Pokud má takto označený pracovník složku, která se má účtovat na účet
521, bude účet opraven na 522 a účet 331 na účet 366.



Odbory - členství v odborech
Lze volit mezi:
mezera

- nebude žádný výpočet;

A

- příspěvek bude srážen;

N

- příspěvek je vypsán na výplatní pásce, ale není srážen.
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Strava
Volba bude-li stravné sraženo, vyplaceno nebo nic.



Horní hranice příjmu
Zadá se částka, která bude porovnávána s výší vyměřovacího základu pro
sociální pojištění. Její překročení vyvolá chybové hlášení: "Překročen limit
příjmu".

3.1.1.2. Nástup, výstup, vyjmutí


Nástup
Datum a kód nástupu do pracovního poměru. Datum se používá při výpočtu, kód je pouze pro evidenční účely. Pokud zadáte pracovníka s datumem
nástupu až v příštích měsících a zadáte-li do odchylek jakoukoli mzdovou
složku, která povede k výpočtu částky, bude při výpočtu hlášena chyba.



Vyjmutí
Datum, kód a důvod dočasného vyjmutí ze stavu pracovníků. Důvod je
pouze pro evidenční účely. Jako kód je možno použít znak:
"M" ... Mateřská dovolená;
"P" ... Rodičovský příspěvek;
"R" ... Rozvázání pracovního poměru;
"V" ... Základní voj. služba;
"N" ... Neplacené volno.



Návrat z vyjmutí
Datum návratu z dočasného vyjmutí. Pokud program podle tohoto data při
výpočtu zjistí, že se již pracovník vrátil z vyjmutí, vyžaduje zrušit kód vyjmutí. Toto datum má zvláště význam při vyjmutí ="M", kdy se zabrání přeplacení mateřské dovolené.
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Výstup
Datum a kód ukončení pracovního poměru. Při rozvázání pracovního poměru s pracovníkem je nutno vždy použít toto pole a nezapisovat datum
rozvázání pracovního poměru do pole VYJMUTÍ. Kód se používá stejný jako
pro vyjmutí.
Nelze zadávat budoucí datum ukončení s kódem R, toto vede k chybě při
výpočtu mezd a dalších sestav, kdy se například vynechávají ukončené pracovní poměry s kódem R i když datum ukončení teprve bude. V případě
pracovního poměru na dobu určitou si vytvořte do „Srážky a odchylky“ poznámku (prázdná MS, text do pole PŘÍJEMCE) s tímto budoucím datem,
která se zobrazí při výpočtu daného měsíce (zadáno v KONEC).

3.1.1.3. Pracovní doba, práce


Pracovní doba
Na této kartě formuláře vidíte následující pole:
1.Týdenní pracovní doba
2. Počet pracovních dní v týdnu
3. Pracovní doba v jednotlivé dny (pondělí až sobota)
Délka pracovního týdne a počet pracovních dnů se uvádí nezkrácené i u
pracovníků se zkrácenou pracovní dobou. Koeficient zkrácení program vypočte porovnáním délky pracovního týdne a součtu hodin v polích pondělí
až sobota.



Údaje o druhu konaných prací
Je možné psát libovolný text. Údaje se přenášejí do potvrzení o zaměstnání.
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Údaje o dosažené kvalifikaci
Je možné psát libovolný text. Údaje se přenášejí do potvrzení o zaměstnání.

U každého pracovníka si můžete do údaje o dosažené kvalifikaci zapsat poznámku např. „01.01.2014 lékařská prohlídka“ a v sestavě „Mzdy – Tisk – Jiné sestavy – Vyhledání kvalifikace“ lze vyhledat všechny zaměstnance s poznámkou
podle měsíce, roku nebo textu v poznámce. Můžete si tak lehce dohledat potřebné údaje hromadně za všechny zaměstnance.

Pro připomínku u konkrétního pracovníka můžete použít pole „Poznámka“
v trvalých srážkách. Bude se tisknout na výplatní pásce vedle konkrétní srážky. Pokud zadáte prázdnou srážku, bez mzdové složky, bude poznámka zobrazena jen na
obrazovce při výpočtu pracovníka. V parametrech lze nastavit, bude-li se zobrazovat při výpočtu jednotlivě nebo hromadně po výpočtu všech. Můžete si tak nastavit připomínku.

3.1.1.4. Mzdové nároky, průměry, dovolená
3.1.1.4.1. Mzdové nároky


Záloha
Určuje pravidelnou měsíční zálohu. Toto pole nelze po výpočtu záloh měnit
a program je kontroluje. V případě, že budete měnit toto pole mezi vytištěním sestav pro vyplacení záloh a dobírek, budete na chybu upozorněni.
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Základní plat
Skládá se ze dvou položek. V první je možno znakem "o" označit, že se jedná o osobní plat. Pro takto označený osobní plat bude použita odlišná
mzdová složka. Maximální výše měsíčního platu spolu s odměnami (btto) je
99,9 mil. Kč. Při překročení bude hlášena chyba.
Základní plat se i při zkráceném pracovním úvazku zadává celý, nekrácený.
U dělníků je možné hodinovou mzdu vynásobit koeficientem 173,928 pro
40 hodin/týden a 163,058 při 37,5 hodin/týden, výsledek se zaokrouhlí a
tato částka se zadá do položky TARIF.
U pracovníků typu "N" musí vždy být zadána měsíční mzda.
U pracovníků typu "S" a "D" je vhodné zadat jako tarif hodinovou mzdu vynásobenou koeficientem, který vypočtete vynásobením průměrného počtu
pracovních dní 21,741 a denní pracovní dobou. Tento koeficient se zaokrouhlí na 3 desetinná místa. Program pak zpětně vypočte hodinovou sazbu a není ji nutno zadávat ve složkách pro zadání časové mzdy v odchylkách.



Základní plat - Vypočítat
Po stisku tlačítka se provede výpočet platu podle platové třídy a platového
stupně ze záložky Statistika. Vypočtená částka bude nabídnuta k přepsání.



Osobní příplatky
I při zkráceném pracovním úvazku se zadá částka celá, nekrácená. (U dělníků, kteří mají částku osobního hodnocení stanovenou v Kč na 1 hodinu, se
tato částka vynásobí průměrným počtem hodin v měsíci a zaokrouhlený
výsledek se zadá do položky Osobních příplatků.)



Prémie
První znak určuje druh prémií:
M - měsíční;
Q - čtvrtletní.
Druhé dva znaky určují procento výkonnostních prémií.
Pracovníkovi, který má vyplněny tyto položky, bude měsíčně generována
mzdová složka 30. Při zadávání odchylek je možné tuto sazbu měnit mzd.
slož. 301.
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3.1.1.4.2. Průměry a dovolená


Průměr na nemoc (denní) tento měsíc
Toto pole se plní při přechodu na nový měsíc. Obsahuje denní průměr pro
výpočet nemocenských dávek.



Průměr na nemoc (denní) minulý měsíc
Toto pole se plní při přechodu na nový měsíc. Obsahuje denní průměr pro
výpočet nemocí zadaných s příznakem „minulý měsíc“.



Průměr na nemoc (denní) poslední nemoc
Toto pole se plní při přechodu na nový měsíc. Obsahuje denní průměr, ze
kterého se vycházelo při naposledy zadané nemoci. Tento průměr bude
použit pro výpočet nemocí, které jsou označeny jako pokračování nemoci,
tzn. že v odchylce v poli „N“ mají 1, 2 nebo 3.



Základ
Vyměřovací základ na sociální pojištění pro výpočet denního vyměřovacího
základu za posledních 13 měsíců. Z posledních dvanácti se vypočítává denní
průměr pro tento měsíc, z prvních dvanácti pro minulý měsíc



Kaldnu
Kalendářní dny za posledních 13 měsíců. Slouží k výpočtu denního průměru.
„Základ“ i „Kaldnu“ je možno v případě potřeby upravovat nebo zadávat
zpětně v případě, že se přechází z jiného programu a předchozích 12, respektive 13 měsíců v KOSYS chybí. Pak se použije i tlačítko „Přepočítat
průměry“.



Nové rozhodné období
Pokud je třeba začít nové rozhodné období, použijte toto tlačítko, například nová pracovní smlouva.



Obnovit ze mzdových listů
Funkce vyhledá v posledních 13 měsících hodnoty pro výpočet denních
průměrů a obnoví tak „základy“ i „kaldny“ na původní hodnoty.
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Průměr pro náhrady
Zadává se v částkách vypočtených na 1 hodinu. Zadávají se pouze v případě
potřeby při zařazení pracovníka. Při přechodu na další čtvrtletí je program
již stanoví sám podle dosaženého výdělku.



Nárok na dovolenou
V počtu dní řádné + dodatkové dovolené.
Při zadávání tohoto pole se u pracovníků, kteří nastoupili uprostřed roku,
nárok nezkracuje, zadává se vždy nárok na celý rok.
Při přechodu na nový rok je toto pole aktualizováno. Během aktualizace se
tiskne sestava změn. Aktualizovaný nárok na dovolenou se použije pro zápis do pole dovolené pro nový rok.



Stará a nová dovolená
Při nástupu pracovníka do těchto polí zadejte zůstatky dovolené k začátku
zpracovávaného měsíce. Program tato pole upravuje při přechodu na nový
měsíc podle vybrané dovolené. Přednostně se snižuje počet dní staré dovolené.
Při zadávání nového pracovníka je pole kontrolováno. Program kontroluje
zkrácení dovolené podle datumu nástupu, při chybném zadání signalizuje
chybu.
Pole pro zadání nároku na dovolenou a nové dovolené jsou kontrolována
až po jejich vyplnění. Pokud nejsou správně zadána, je v pravém horním
rohu obrazovky zobrazeno okno, ve kterém jsou správné hodnoty a jejich
zdůvodnění.



Počet odpracovaných dnů za kalendářní rok
Počítadlo odpracovaných dnů v kalendářním roce, které se při přechodu na
nový rok vynuluje.

3.1.1.5. Daň a pojistné


Typ daně
Do tohoto pole lze zadat číslice 0 nebo 9 určující způsob výpočtu daně z
příjmu.
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•

Kód "0" daň se odvede vždy zálohová.

•

Kód "9" nebude vypočtena daň.

Podepsal prohlášení
Kontroluje se pak správnost výpočtu DPP a DPČ, mzdová složka 43e, 43f,
43g.



Poplatník, invalida
Do polí vyplňte částky, které se budou ve zpracovávaném měsíci odečítat
od daňového základu.
Kliknutím myši na tlačítka vedle těchto polí je možno doplnit jména dětí,
manželky a stupeň invalidity. Tyto informace budou použity při tisku mzdových listů a potvrzení o sražených zálohách na daň z příjmu.



Druh invalidního důchodu s významem:
č ... I. a II. částečný invalidní důchod
p ... III. plný invalidní důchod
z ... zvlášť těžce poškozený (ZTP)
1 … starobní



Poskytnutí motorového vozidla
Do tohoto pole zadáte 1% z ceny služebního automobilu, které pracovník
používá i k soukromým účelům. O tuto částku se bude zvyšovat základ daně.



Denní dávka ke zdanění
Pokud do tohoto pole zadáte částku, bude vygenerována mzdová složka
704 s touto částkou vynásobenou počtem odpracovaných dnů. Použije se
např. při dopravě (svážení) zaměstnanců do práce.



Daňové zvýhodnění na děti
Zadá se částka podle počtu vyživovaných dětí. Tato částka se bude odečítat
z výsledné daně na výplatní pásce jako daňová sleva, až do výše daňové zá© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

167

lohy. Pokud bude vyšší než daň po slevě, rozdíl bude vyjádřen jako daňový
bonus. Zadaná částka se kontroluje na počet dětí zadaných v seznamu s ohledem na datum OD/DO a pořadím dítěte. Seznam dětí se zapisuje také na
konec mzdového listu. V seznamu můžete mít zadáno jedno dítě vícekrát
s různými datumy, pokud si uplatníte slevu jen v určitém měsíci.


Účast na důchodovém spoření – II. pilíř
Máte-li zaškrtnuto, generuje se automaticky složka 788 pro tzv. druhý pilíř
důchodového spoření. V parametrech modulu Mzdy musíte mít zadánu pojišťovnu s kódem DS. Při tisku srážek SOC. POJ. Bude vytvořen soubor XML
pro FÚ.



Úroky ze stavebního spoření
Odpočitatelná částka úroků zaplacených z úvěrů ze stavebního spoření a
úroků z hypotečního úvěru podle zákona 227/97. Do pole se zadá měsíční
zálohová částka. Při ročním zúčtování se použije tzv. nultý měsíc pro zadání
korekce na skutečně zaplacené úroky (viz. kap. 3.3.12).



Zaměstnání malého rozsahu
Je povinnost přihlašovat k sociálnímu pojištění až při dosažení rozhodné
hranice (mění se v parametrech MZD). Aby se usnadnilo sledování této povinnosti je možno nechat při zařazení nového pracovníka prázdný datum
počátku pojištění, přepínač "Srážet sociální" nastavte na "a" a nechte
prázdné datum "Pojištěn od". Program při výpočtu sám vyhodnotí, jestli
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srážet sociální pojištění. Při tisku srážek sociálního pojištění pak vytiskne
seznam těch, které je nutno přihlásit, protože přesáhli hranici zaměstnání
malého rozsahu. Stejný postup je možno použít pro jednatele.


Srážet sociální pojištění?
Odpovědí na tento dotaz určíte, zda a jak bude pracovníku sráženo sociální
pojištění. Odpovíte "a" (srážet), "n" (nesrážet) nebo „v“ pro zaměstnání
malého rozsahu.
Pozn.: Za zaměstnání malého rozsahu se neodvádí zákonné pojištění odpovědnosti.



Pojištěn od
Datum, od kterého je přihlášen k sociálnímu pojištění (skutečný nástup do
práce).



Srážet zdravotní pojištění?
Odpovíte "a" nebo "n" a tím určíte, zda se u pracovníka provede srážka na
zdravotní pojištění. Pokud odpovíte znakem "s", určíte, že pracovník je
osoba, za kterou je plátce i stát. Kódy „v“ a „r“ jsou určeny pro kombinaci
se zatržítkem „zaměstnání malého rozsahu“.



Z minima?
U pracovníků na vedlejším (I) nebo souběžném (J) pracovním poměru můžete zadat "n". Srážka na zdravotní pojištění se jim při základu menším než
minimální mzda nebude vypočítávat z minimální mzdy. Parametr "p" určuje, že se výpočet provede z minimální mzdy a rozdíl v odvodu za zaměstnavatele bude sražen pracovníkovi. Tato srážka bude provedena mzdovou
složkou 796. Pokud bude nastaveno z minima „a“, bude ZP sráženo za
všech okolností z minimální mzdy. Na rozdílu se podílí zaměstnavatel.
Vyhodnocuje se každý pracovní poměr samostatně. Pozor na souběh pracovních poměrů.



Číslo zdravotní pojišťovny
Zadejte číslo zdravotní pojišťovny podle evidence ve funkci "Pojišťovny"
nebo kliknutím na posuvník vyberte příslušnou pojišťovnu. Pojišťovny
musejí být zadány v číselníku pojišťoven.
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Penzijní pojišťovna – tzv. III. pilíř, důchodové připojištění placené zaměstnavatelem.
Číslo penzijní pojišťovny, musí být zavedena v číselníku pojišťoven v parametrech modulu Mzdy.
Příspěvek a srážku je možno zadat dvojím způsobem:
1) Zadejte částku do pole Částka a do srážek zapište MS 937 a zadejte stejnou částku.
2) Zadejte počet procent do pole „%“. Do srážek zadejte MS 937 s počtem
procent v poli „Částka“ a do pole „%“ zapište znak %.

Program vygeneruje MS 712, tím firma přispěje pracovníkovi a složkou 937
bude provedena srážka a odeslání částky. V obou MS musí být po výpočtu
stejná částka, zkontrolujte!



Podílový fond
Číslo podílového fondu. Opět je možno kliknutím myši vybírat a bankovní
spojení musí být zadáno v číselníku pojišťoven.



%
Pokud zadáte procento srážky, bude automaticky generována složka 936
pro srážku pro podílový fond, částka bude vypočtena podle zadaného procenta.
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Činnost
Pomocí myši vyberte druh činnosti na výkaz pro OSSP. Vyplnění je nezbytné zvláště pro "malé" organizace.
U statutárních orgánů, kteří nejsou v pracovním poměru, , vyberte kód
P/Q/R/S. Nebude se odvádět zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.



Osamělá
Zadáním "a" ovlivníte počet dnů placeného ošetřování člena rodiny. Místo
9 dnů, které jsou placeny ostatním pracovníkům, bude proplaceno 16 dnů.

3.1.1.6. Statistika
Na této záložce se vyplňují pole určená pro statistiku využívanou hlavně v
modulu EVP a v rozpočtových a příspěvkových organizacích.


Číslo funkce (klasifikace KZAM-R)
Můžete použít číselník funkcí, který se udržuje v modulu Evidence pracovníků. Číslo funkce - firmy, které jsou zařazeny do statistiky ISPV vyplňují kód
klasifikace příslušného pracovního poměru zaměstnance podle klasifikace
ČSÚ KZAM-R, ostatní si mohou z evidenčních důvodů zadávat čísla ze svého
vnitropodnikového číselníku.
Pro organizace podle nařízení vlády č.469/2002 Sb. je k dispozici vyplněný
katalog prací, který zakoupíte u autorů KOSYSu.



Tarifní třída, stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
Tarifní třída - zadává se ve tvaru TTSS, kde TT je třída, např. 09 a SS je stupnice platové třídy, např. 05. Pro firmy zpracovávajících některý druh statistiky, je vyplnění této položky povinné.
Pro organizace podle nařízení vlády č.564/2006 Sb. je k dispozici vyplněný
katalog prací, který zakoupíte u autorů KOSYSu.



JKZ
JKZ - Jednotná klasifikace zaměstnanců – z minulosti, ale nyní se hlavně využívá různými uživatelskými programy.
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Kategorie
Číslo kategorie se používá při tisku sestav v modulu EVP a při tisku údajů
pro statistiku na druhém listu rekapitulace mezd.



Výjimka
Výjimka - zde zadávají rozpočtové a příspěvkové organizace paragraf, podle
kterého je udělena výjimka ze vzdělání. např.: c



Vzdělání (klasifikace KKOV)
Pro firmy zpracovávající některý druh statistiky je vyplnění této položky
povinné. Zadává se kód vzdělání dle požadavku statistiky. Nejvyšší dosažené vzdělání. Např. A (bez vzdělání), B (neúplné základní), C (základní), atd.



Praxe
Toto pole má tvar xx/rr:mm. Dva znaky "xx" značí plánovanou praxi v rocích. Znaky "rr" označují skutečnou praxi v rocích, "mm" v měsících. Jestliže
při nástupu pracovníka nevyplníte měsíce, budou o jeden rok zvýšeny roky
skutečné praxe při přechodu na nový rok. Pokud při nástupu zadáte do pole "mm" jedničku, bude počet měsíců skutečné praxe zvýšen o jeden měsíc
při přechodu na nový měsíc. Při dvanácti měsících praxe bude v tomto případě zvýšen rok.
Pokud je třeba sledovat praxi, zadává se dosažená praxe dle nápovědy k 1.
ve zpracovávaném měsíci. Po přechodu na nový měsíc se navýší o měsíc.



Státní občanství
Pro firmy zpracovávající některý druh statistiky, je vyplnění této položky
povinné. Zadává se kódem dle požadavku statistiky.



Pohlaví
Pro firmy zpracovávající některý druh statistiky, je vyplnění této položky
povinné. Zadává se kódem dle požadavku statistiky.



Postavení v zaměstnání (CZICSE)
Pro firmy zpracovávající některý druh statistiky, je vyplnění této položky
povinné. Zadává se kódem dle požadavku statistiky.
Např.:
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Zaměstnanci v pracovním poměru:
1111 zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou
1112 zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou
1121 zaměstnanci jmenovaní
1122 zaměstnanci volení (kromě členů produkčních družstev)
Zaměstnanci na základě dohod:
1211 zaměstnanci na základě dohod o pracovní činnosti
1212 zaměstnanci na základě dohod o provedení práce
Učni vykonávající placenou práci:
1410 učni vykonávající placenou práci


LAU1
Pro ISPV povinné. Místo výkonu práce podle číselníku LAU1 z přílohy pokynů (Příručka pro přípravu vstupních dat).



Typ vedoucího
Pro firmy zpracovávající některý druh statistiky, je vyplnění této položky
povinné. Zadává se kódem dle požadavku statistiky. Pro ISPV se uvede
pouze A (ano) nebo N (ne).
Jinak je tato položka určena těm, kteří mají zakoupený subsystém Pracovníci a tisknou si ekonomické přehledy. Pak je písmenem A zadáván ředitel,
písmenem B a C vedoucí a písmenem E řadový pracovník.



Telefon
Soukromý telefon



Linka
Linka ve firmě. V Evidenci pracovníků je možno tisknout seznam.



Změněná pracovní schopnost
Může se použít pro lepší přehled o pracovníkovi.
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Kategorie DZ
V případě potřeby se dá zapsat kategorie důchodu. Využíváno v minulosti.



Druh důchodu
Píše se slovy a tiskne se v záhlaví mzdového listu. Je vhodné ji vyplňovat u
všech důchodců. Pro ISPV vyberte odpovídající, do požadovaných kódů C, P
nebo Z se převádí automaticky.



Druh pracovně právního vztahu
Je nutné vyplňovat u všech zaměstnanců, protože se tiskne v záhlaví mzdového listu. Pro ISPV a ISP nezbytné! Učni a dohody se do zpracování nezahrnují, pokud není vyplněno, budou zahrnuti.



Zbylé položky
jsou pro firmy zpracovávající některý druh statistiky povinné. Zadává se
kódem nebo číselným označením dle druhu statistiky.

3.1.2. Trvalé srážky a měsíční odchylky
*3.1.2.*
K výpočtu mzdy každého pracovníka jsou nutná data uložená ve třech souborech. Je to kmenový soubor, soubor srážek a soubor odchylek. Kmenový soubor
byl popsán v předchozí kapitole a jsou v něm uloženy stálé informace o pracovníkovi. V souboru srážek jsou uloženy informace o srážkách a platbách, které se použijí ve více měsících, např. spoření a pojistky. V souboru odchylek jsou uložena
data, jejichž výskyt nelze předem předpokládat, jako např. dovolená, nemoc, atd.
Postup zadání všech potřebných dat u jednoho pracovníka je takový, že ho
nejprve doplníte do kmenového souboru a zadáte trvalé srážky. Během měsíčního
zpracování pak již zpracujete každého pracovníka zadáním jeho odchylek, můžete
si jej přepočítat a zkontrolovat. Po zadání všech dat spustíte tisk všech výplatních
pásek a pokračujete tiskem sestav.
Pro zadávání dat do všech těchto souborů najednou je určena obrazovka, která bude popsána v této a v následujících dvou kapitolách.
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Při práci v základní obrazovce evidence přejdeme do srážek a odchylek u vybraného pracovníka. K tomu použijeme tlačítko "Srážky Odchylky". V pravé horní
části formuláře se
zobrazují
ostatní
důležité informace
o
pracovníkovi.
Přímo z této obrazovky lze opravit
některé údaje z
kmenového souboru. V tomto režimu
je možno vyhledávat dalšího pracovníka, aniž by bylo
zapotřebí se vracet do předcházející obrazovky základní evidence. Použijte tlačítka
se šipkami v pravé spodní části obrazovky k posunu o pracovníka vpřed a vzad. Po
zadání hledaného osobního čísla dojde k posunu přímo na tohoto pracovníka.
Pro sdělení vzkazu jen konkrétnímu pracovníkovi můžeme využít pole „text na
výplatní pásku“. Poznámka bude zvýrazněna v evidenci pracovníků žlutě. Dvojklikem do tohoto sloupce můžete poznámku prohlédnout nebo upravit.
Tlačítkem ISIR můžete zkontrolovat pracovníka v insolvenčním rejstříku a zobrazit podrobnosti. K funkci je nutné mít počítač připojen k internetu.
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Oprava vyloučené doby
Potřeba opravovat vyloučené dny rozhodného období vznikne, pokud zaměstnanec odpracoval pouze část směny,
pokud se jedná o zaměstnance s nepravidelnou pracovní dobou a proto se mu náhrada
mzdy za nemoc rozpočítává ručně, při různých zpětných opravách a při vyjmutí
s kódem „P“. Pro tuto korekci slouží pole vedle pracovní doby, viz. obrázek.

3.1.2.1. Trvalé srážky
*3.1.2.1.*
se zobrazují ve spodní části obrazovky, kterou je opět možno posouvat pomocí
posuvníků, protože všechny informace o srážkách se nevejdou na délku řádku obrazovky. Záznam o srážce obsahuje následující pole:


MS - Číslo mzdové složky



PŘÍJEMCE
Číslo, název spořitelny nebo pojišťovny nebo jméno adresáta.
Toto pole lze využít pro poznámku, která při zadání datumu do pole „Konec“ bude zobrazena na obrazovce při výpočtu a výpočet bude zastaven.
Zastavení lze vypnout v parametrech modulu Mzdy. Pole „MS“ nechte u
poznámky prázdné.



K - Znak kódu určuje způsob zasílání
Uplatňuje se zejména u spoření a půjček a označuje:
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0 - poukazováno hromadným příkazem (místní)
1 - poukazováno jednotlivě (ostatní)
s - bude odesláno poukázkou "H" České pošty (jen u složky 989)
d - bude odesláno disketou do ČS a.s.
n – nebude přenášena na převodní příkaz


ÚČET - Číslo účtu u banky
Pro vyplnění čísla bankovního účtu platí, že pomlčkou se odděluje pouze
předúčet od čísla účtu. Vlastní číslo účtu se vyplní desetimístné, může se
vyplňovat zleva.



VAR.SYMB - Variabilní symbol



SMĚR - Směrový kód



KONS - Konstantní symbol



SPEC.SYM
Specifický symbol (číslo vkladní knížky nebo číslo půjčky)
Na převodní příkaz se tento symbol převede jen v tom případě, že bylo použito K=1. Jinak program vynechá spec. symbol a na uvedený bankovní účet
provede hromadné odeslání všech částek (nebo jen jedné!) se stejným číslem účtu.



SRAZIT
Celková částka ke srážení. Do tohoto pole zavedete celkovou částku k proplacení nebo sražení. O jejím dosažení budete informováni v sestavě při
přechodu na nový měsíc. Pokud pole není vyplněno, není částka omezena.



SRAŽENO
Již bylo sraženo. Do tohoto pole program ukládá, kolik již bylo měsíčními
splátkami uhrazeno. Pole není aktualizováno výpočtem, ale při přechodu
na nový měsíc. Proto částka odpovídá stavu po výpočtu v minulém měsíci.
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UKONČENÍ
Datum ukončení srážení. O dosažení tohoto data budete informováni sestavou při přechodu na nový měsíc.



DORUČENO
Datum doručení určené pro zpracování exekucí. Srážky se podle tohoto datumu seřadí uvnitř stejné MS.



NOVÁ
Nová srážka. Do tohoto pole lze vyplnit libovolný znak, který bude uveden
v sestavě "Seznam srážek" při přechodu na nový měsíc a pak bude pole
vymazáno.



POZNÁMKA
Bude se tisknout na výplatní pásce vedle konkrétní srážky.
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PŘIPOMÍNKA
Při výpočtu se zobrazuje na obrazovce. Netiskne se.
Pokud zadáte prázdnou srážku bez mzdové složky, bude poznámka zobrazena jen na obrazovce při výpočtu pracovníka. Text zapíšete do pole
PŘÍJEMCE nebo POZNÁMKA. Bude-li vyplněno pole KONEC, zobrazí se poznámka při výpočtu v tomto měsíci. Pokud pole necháte prázdné, bude se
zobrazovat při každém zpracování mezd. V parametrech lze dále nastavit,
bude-li se zobrazovat při výpočtu jednotlivě nebo hromadně po výpočtu
všech.
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Kč
Stanovená nebo dohodnutá částka, která se bude měsíčně pravidelně srážet (popř. vyplácet).

V okně srážek lze jednotlivé srážky přidávat tlačítkem "Nový", rušit tl. "Výmaz"
nebo opravovat tl. "Oprava".
Pokud kliknete do pole
MS pravým tlačítkem myši, zobrazí se rychlá nabídka mzdových složek, ze
které lze hned vybrat.
Kliknete-li na kombo vedle pole MS, zobrazí se
okno s popisem mzdových
složek. V tomto okně se
můžete pohybovat buď
šipkami nahoru nebo dolů, nebo použít posuvníky
pro rychlé vyhledání složky. V tomto okně jsou
všechny informace o mzdové složce. V horní části okna jsou v bílých polích zobrazeny hodnoty, které se nastavují ve funkci SLOŽKY. Černý text popisuje použití
mzdové složky a její výpočet. Tento text nemusí být
v zobrazeném okně úplný.
Pokud použijete klávesu
F1 nebo TAB, bude zobrazen v pravé části okna
pouze tento černý text a
můžete v něm listovat obvyklými klávesami. Po vyhledání mzdové složky,
kterou jste se rozhodli
použít, stlačte tl. "Použít" a číslo složky se přenese do pole MS.
Stejná funkce je k užití při práci s odchylkami, které budou popsány v následující kapitole.
Do souboru srážek je možno doplňovat tzv. poznámku, která bude zobrazena
na obrazovce při výpočtu výplatní pásky až v předem zadaném období. Jedná se o
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záznam, který má prázdné pole MS, v poli PŘÍJEMCE se zapíše text poznámky a v
poli datUKON se zadá datum období, kdy má být poznámka aktivována. U každého pracovníka může být libovolný počet poznámek.

3.1.2.2. Měsíční odchylky
*3.1.2.2.*
V okně jsou následující pole:


MS - číslo mzdové složky



OD - od



DO - do



Hodin - počet hodin



Sazba - hodinová nebo procentní sazba



Kč – částka (max. částka btto možná pro výpočet je 99,9 mil. Kč)



Měsíc - příznak minulého (ne předminulého), příštího nebo opakování pro
každý měsíc. Ve spojení s nemocí musí být rovněž zadána pole „OD“ a „DO“
(kvůli podpůrčí době).
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Srazit - příznak srážky platu



Nemoc – příznak první nebo pokračování nemoci



Průměr – průměr pro náhradu za nemoc



Číslo PN – číslo pracovní neschopnosti (musí být zadáno u první nemoci)



Středisko – slouží k zaúčtování MS na konkrétní středisko



Zakázka – slouží k zaúčtování MS na konkrétní zakázku



Činnost – slouží k zaúčtování MS na určitou činnost (rozpočtové organizace)



Poznámka – text odesílaný na výplatní pásku, bude zobrazen vedle konkrétní
odchylky

V tomto okně můžete řádky doplňovat, opravovat nebo rušit. Program má
vlastní algoritmus pro výpočet každé mzdové složky, ale lze jej ovlivnit tím, že do
pole, které by program doplnil výpočtem, zadáte svoji hodnotu. Hodnotu, kterou
zadáte, již program nebude měnit. Obdobně lze v programu nastavit některé hodnoty, které budou použity při výpočtu do číselníku mzdových složek. V případě, že
program nalezne v číselníku mzdových složek jinou než nulovou hodnotu v některém poli, použije ji při výpočtu. Takto lze definovat např. hodinovou sazbu pro
příplatek a při zadání složky zadáte pouze počet hodin. Program pak užije sazbu
definovanou v číselníku mzdových složek. V případě, že u některého pracovníka
chcete použít sazbu jinou, změníte ji v zadávané složce.
Pro výpočet mzdových složek platí následující všeobecná pravidla:
•
•

příslušné mzdové složky v číselníku mzdových složek. Je-li i potom
hodnota nulová, provede se automatický výpočet.
Pro "SAZBA" platí obdobné pravidlo, ale pokud jsou již zadány nebo
dosazeny Kč, další výpočet se neprovádí. V případě, že u zadávané
mzdové složky je v poli „Pro“ Kč platí, že přednost má hodnota při pořizování měsíčních odchylek, pokud jsou Kč nulové, dosadí se hodnota
uvedená u číselníku mzdových složek navoleno zadávání v procentech,
je možno zadat procentní sazbu. Procenta se uvedou za desetinnou
tečkou. U některých mzdových složek lze klávesou "šipka nahoru" přepínat volbu zadávání procentní nebo korunové částky.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

182
•

Pro "HODIN" platí, že přednost má hodnota zadaná v souboru měsíčních odchylek. Pokud je nulová, provede se automaticky výpočet podle
hodnot zadaných v OD DO.

Princip automatického výpočtu:
Kč

jsou vypočteny vynásobením sazby a počtu hodin;

SAZBA

je vypočtena podle druhu mzdové složky;

HODIN

jsou vypočteny podle zadaných údajů v OD DO podle následujícího pravidla:

zadáno pouze OD - vyhodnotí se jako datum, které se nalezne v kalendáři,
a pokud se jedná o pracovní den, je do HODIN dosazena denní pracovní doba;
zadáno OD i DO - podle kalendáře je spočítán počet pracovních dní v rozmezí OD DO, ten je vynásoben denní pracovní dobou
a uložen do HODIN;
zadáno pouze DO - bere se jako počet pracovních dní, bez dalších kontrol je
vynásoben denní pracovní dobou a uložen do HODIN.
Při zadávání měsíčních změn je možno zpracovávat zpětně i některé položky za
minulý měsíc (v poli M zadáte znak "1"). Tak je možno např. srazit plat za minulý
měsíc (v poli S zadáte znak "1") a vyplatit náhradu za dovolenou nebo nemoc v
minulém měsíci, a to vše v sazbách platných pro příslušný měsíc. Z tohoto důvodu
se automaticky udržují všechny podklady nutné pro výpočet sazeb za minulý měsíc a je nutno, aby byl v kalendáři zadán minimálně zpracovávaný a minulý měsíc.
Provádíme-li změny o více než jeden měsíc zpět, je nutno srážku platu a příslušnou náhradu vypočítat ručně a zadat ji příslušnou mzdovou složkou přímo v korunách.
Obdobně je možno zařadit mzdovou složku, která nebude zpracována ve zpracovávaném měsíci, ale bude převedena do příštího měsíce. Tato mzdová složka se
označí znakem "2" v poli M. Tato varianta je určena např. pro zpracování dovolené, která začíná ve zpracovávaném a končí v příštím měsíci.
Mzdové složky nemocí jsou v odchylkách seřazeny chronologicky a tak jsou také při výpočtu zpracovány. Pokud je zadána první nemoc, zapamatuje se denní
vyměřovací základ a všechny další nemoci, které jsou označeny jako pokračování
nemoci, budou vypočteny s použitím tohoto základu. Pokud nemoc pokračuje v
dalších měsících, použije se stále stejný základ pro výpočet dávky.
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Odpracované kalendářní dny jsou vypočteny podle zadání OD a DO. Na začátku výpočtu je nastaven maximální počet kalendářních dnů pro zpracovávaný měsíc. Při použití složky, která snižuje kalendářní dny, je provedeno snížení podle OD
a DO. Pokud je nutno zadat nepřítomnost, která netrvala celý den, je nutno zadat počet hodin a nezadávat OD a DO, aby nebyl zkrácen počet kalendářních
dnů.
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3.1.2.3. Výpočet výplatní pásky
Při zadávání srážek a odchylek nebo v základní obrazovce je možno pro kontrolu spustit výpočet výplatní pásky. Program provede výpočet u pracovníka, který
byl zadáván, a zobrazí jeho výplatní pásku na obrazovce. Na pásce si všimnete, že
program opsal složky, které byly zadány ve srážkách a odchylkách, a dále vygeneroval nové složky, které jsou výsledkem výpočtu. Některé tyto vygenerované složky jsou vytvořeny na základě informací z kmenového souboru, jako např. základní
plat, záloha, jiné byly vygenerovány na základě zadaných odchylek, jako např. náhrady za nemoc. Ostatní jsou výsledkem vlastního výpočtu, jako daň, dobírka, svátek, srážky sociálního a zdravotního pojištění, atd.
Okno zobrazující výplatní pásku je rozděleno do tří částí. V levé části je vlastní
výplatní páska, v pravé jsou další informace, které jsou výsledkem výpočtu, jako
vypočtené pracovní dny, zbytek dovolené, počet kalendářních dnů, absence, částky pro zápočet na průměry na dovolenou, základy daní a sociálního a zdravotního
pojištění. V levé spodní části jsou zobrazeny ještě doplňkové informace, ve kterých program informuje o zvláštních stavech během výpočtu, které nejsou patrné
na první pohled z výplatní pásky a napomáhají kontrole výpočtu.
Pokud pracovník nastoupil tento měsíc a již je nemocen, bude při prvním výpočtu aktivní tlačítko „zapsat denní vyměřovací základ“. Tlačítko použijete, program uloží průměr vypočtený z právě zpracovávaných dat a výpočet je pak nutno
zopakovat.
Při výpočtu může dojít k chybám zaviněným chybným zadáním. Tyto chyby
program hlásí během výpočtu a navíc je uschovává. Můžete je zobrazit tlačítkem
"Chyby" jak v obrazovce srážek a odchylek, tak v obrazovce základní evidence. Při
zobrazení chyb je možno se po řádcích zobrazujících chyby pohybovat. Kliknutím
na číslo chyby je možno vyžádat podrobnější vysvětlení chyby. Soubor chyb se
vymazává pouze při spuštění výpočtu všech pracovníků. Pokud počítáte jednotlivé
pracovníky, jsou případné chyby jen přidávány.

3.1.3. Výpočty pro jednotlivé pracovníky
V základní obrazovce je možno provádět výpočty jednotlivě. Výpočet spustíte
stejnojmenným tlačítkem pro pracovníka označeného kurzorem.
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3.1.4. Tisk
Tlačítkem "Tisk" je možno tisknout následující sestavy:

3.1.4.1. Hromadné oznámení zaměstnavatele ZP
V okně se zobrazí všichni pracovníci s nástupem ve zpracovávaném měsíci. Vytvoří formulář pro hlášení změn (nástup, výstup) zdravotní pojišťovně.
Pro opravu již vytvořeného oznámení můžete v okně pracovníků k hlášení přepsat období. Do seznamu lze doplnit jiného pracovníka výběrem ze seznamu podle obrázku v příloze a potvrzením tlačítkem „Doplnit: číslo + jméno zaměstnance“.

Výmaz řádku zaměstnance provedete kliknutím myši do prvního sloupečku řádku.
Pole se označí černě a záznam bude ze seznamu odstraněn další akcí (posuvníkem,
přidáním dalšího záznamu).
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3.1.4.2. Oznámení o nástupu do zaměstnání
Do formuláře budou automaticky vyplněny údaje o
zaměstnanci
z kmenového
souboru. Zvolíte jednu z variant přihláška, odhláška, změna údajů, hromadný sběr dat
nebo oprava zadaných údajů a
tlačítkem „Vytvořit“ vytvoříte
soubor XML k odeslání přes
PVS do OSSZ. Tuto funkci můžete provést opakovaně pro
více zaměstnanců a pak tlačítkem „Sloučit, tisknout a odeslat“ vytvořit jen jeden soubor. Bude spuštěno webové rozhraní ČSSZ pro odeslání souboru nebo můžete
XML soubor odeslat později ze složky \KSOFT\PORTVS.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

187

3.1.4.3. Evidenční list
Pro tisk evidenčního listu platí zásady popsané v předchozí kapitole. Doba zaměstnání se počítá ode dne zadaného v kmenovém souboru - v poli pojištěn od.
Slouží k tisku evidenčních listů důchodového zabezpečení do formuláře vydávaného ČSSZ. Všechny údaje včetně adresy v pravé horní části formuláře se vyzvedávají z kmenového souboru evidence pracovníků. Adresa musí být ve správném tvaru,
aby program údaje mohl rozdělit do jednotlivých polí (ulice, číslo, město, psč). Příklad adresy: Na Rovné 242, 274 01 Slaný 1. Není-li tomu tak, je možné adresu
opravit ve formuláři evidenčních listů v poli „Adresa“.

K označení kalendářních měsíců trvání výdělečné činnosti, které se nepovažují za
dobu důchodového pojištění ve smyslu §11 odst. 2 zákona 155/1995 Sb. pomůže
interaktivní nápověda, najedete-li myší na pole „Vyměřovací základ“. Zobrazí se
odpracované dny, vyloučené doby a základy za jednotlivé měsíce.
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Po jednotlivých zaměstnancích se posunujete šipkami nahoru a dolů.
Tlačítkem „XML“ vytvoříte soubor k elektronickému odeslání každému
zaměstnanci. Jméno souboru se skládá ze jména datové knihovny, označení dokumentu, jména pracovníka a osobního čísla (např. "DEMOELDP12-Jaromir Novak_3521H.XML"). Odeslání provedete hromadně tlačítkem „Sloučit a odeslat“. Sehrávají se jen soubory, které mají stejnou datovou
knihovnu v názvu. Po sehrání je možno volit výmaz všech jednotlivých ELDP sehraných do souboru "ODESLANI.XML". Soubor ODESLANI má v názvu také název
datové knihovny (např. "DEMO-ODESLANI.XML").
Soubor XML můžete
odeslat přes ePortál ČSSZ
kliknutím na „Připojit
k portálu“. Dále kliknete
na „Procházet“ a v názvu
souboru stisknete kombinaci kláves CTRL-V. Vloží
se cesta a název souboru.
Soubor XML se ukládá
do \KSOFT\PORTVS, odkud ho můžete přeposlat
nebo vyzvednout při odesílání datovou schránkou.
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3.1.4.4. Žádost o nemocenské
Pokračuje-li nemoc déle než 14 dní, kdy vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel,
je nutné zažádat o nemocenské dávky. Je vytvářen soubor XML pro elektronické
odeslání žádosti přes
ePodání ČSSZ, na který
budete přesměrováni po
stisku tlačítka „Připojit
k portálu“. Dále kliknete
na „Procházet“ a v názvu
souboru stiskněte kombinaci kláves CTRL-V. Vloží
se cesta a název souboru.
Doporučujeme
soubor
zkontrolovat na ePortálu i
v případě, že soubor odesíláte datovou schránkou.

3.1.4.5. Hlášení o ukončení nemoci
Při ukončení nemoci zaměstnance musí zaměstnavatel odeslat XML formulář
ČSSZ. Opět se připojíte na ePortál ČSSZ, kde doplníte oddíl „C.“ o nástupu zaměstnance do zaměstnání.

3.1.4.6. Odeslat e-mail
Je vyvoláno okno nové zprávy programu Microsoft Outlook s e-mail adresou
převzatou z evidence zaměstnanců. Je nutné mít nainstalovaný Microsoft Outlook
(32bit) a nastaven jako výchozí e-mail klient.

3.1.4.7. Potvrzení
3.1.4.7.1. Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list)
Otevře se okno programu Word nebo Word Pad a do formuláře se načtou údaje o zaměstnanci, které lze ještě upravit a poté vytisknout přehled pro příštího
zaměstnavatele - zápočtový list. Zápočtový list se vytváří na dvě stránky. Na první
se vypisují povinné údaje podle §313 ZP a na druhý list doplňkové poskytované se
souhlasem zaměstnance. Pracovník musí být vyjmut s kódem "R" a musí být zadáno datum rozvázání pracovního poměru.
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Pokud je výstup v prvním měsíci čtvrtletí a měsíc zpracování je poslední měsíc
předchozího čtvrtletí, nelze výpočet provést. Potvrzení je možno tisknout až po
přechodu na nový měsíc a výpočtu průměrů. Tyto úpravy zabraňují chybnému výpočtu!

3.1.4.7.2. Potvrzení o době zaměstnání
Vytiskne potvrzení pro vybraného pracovníka.

3.1.4.7.3. Potvrzení o příjmu
Vyberte z možností čistý příjem, čistá mzda nebo hrubá mzda a měsíce, za které se má tisknout. Měsíce vyberete kliknutím myši spolu s klávesou shift nebo ctrl.
Do potvrzení lze přidat poznámku, pokud vyplníte textové pole „Poznámka“.

3.1.4.7.4. Potvrzení o studiu
Potvrzení o teoretické a praktické přípravě
pro účely důchodového
pojištění. Sestava se netiskne, vytvoří se XML a
nabídne přesměrování
k eportálu ČSSZ, kde
formulář můžete zkontrolovat, vytisknout a
odeslat s elektronickým
podpisem.

3.1.4.7.5. Potvrzení o daňovém zvýhodnění na děti
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.
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3.1.4.7.6. Potvrzení o účasti na důchodovém spoření
Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků o
účasti na důchodovém spoření.

3.1.4.7.7. Potvrzení o zálohách na důchodové spoření
Potvrzení o sražených zálohách na důchodové spoření za období.

3.1.4.7.8. Žádost o potvrzení A1
Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení. Pro pracovníky vykonávající činnost v ostatních zemích EU. Vydává se na dobu 2 roky.
Do adresáře \KSOFT\PORTVS se vytvoří XML soubor s názvem
XXX_SZZVPP_JMENO, kde XXX je název datové knihovny v KOSYSu. Tento soubor
odesíláte pomocí webu ČSSZ s elektronickým podpisem. Dobu konce potvrzení si
můžete ke každému zaměstnanci nastavit do „Srážky a odchylky“ poznámkou.

3.1.4.8. Prohlášení poplatníka DZP ze závislé činnosti
Můžete vytisknout prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob do formuláře 25_5457 MFin 5457
nebo vyvolat Adobe Acrobat
Reader tlačítkem „PDF k vyplnění“. V tomto programu
lze v menu „Úpravy – Možnosti formuláře – Importovat data“ importovat KOSYSem vytvořený soubor XML
ze složky \KSOFT\PORTVS a
dále upravovat.
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3.1.4.9. Žádost o roční zúčtování
Jako v předchozím případě lze otevřít žádost o roční zúčtování v Adobe Acrobat Reader a importovat data z XML souboru k další úpravě a tisku.

3.1.4.10. Mzdový list
Mzdový list je možno vytisknout pouze za zpracovávaný rok, pokud potřebujete vytisknout mzdový list za jiný než zpracovávaný rok, použijte funkci popsanou v
kapitole 3.3.9. Doba zaměstnání tištěná v této sestavě se tiskne ke dni nastavenému v "Datum hlaviček sestav" na horní liště programu KOSYS.

3.1.4.11. Vyloučené doby a náhrady
Sestava se seznamem všech vyloučených dob a náhrad podle mzdových složek
s datumy, sazbou a částkou.

3.1.4.12. Výpočet a tisk pásek a odeslání mailem pracovníkům
Provede se výpočet jen u pracovníků, kteří mají zvoleno „odeslat výplatní pásku e-mailem“ a pro každého pracovníka bude vyvoláno okno nové zprávy programu Microsoft Outlook (32bit). Tento program musí být nastaven jako výchozí.
Páska se tiskne ve formátu PDF a je zabezpečena heslem. Heslo je rodné číslo zaměstnance (bez lomítka).
Pro úspěšné odeslání
nastavte v první obrazovce
KOSYSu na horní liště
v ikoně „Licence a konfigurace“ odeslání e-mailu na
Microsoft Outlook, popř.
přímé odeslání přes CDO –
smtp server. Popis naleznete v kapitole Licence a konfigurace.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

193

Nastavte v evidenci pracovníků mail na kartě zaměstnance a potvrďte odeslání zatržením pole „výplatní pásku odeslat e-mailem“.

Před tiskem přepněte tiskárnu pravou myší na „e-mail“.

Každá páska vygeneruje samostatnou zprávu, kterou potvrdíte tlačítkem
„Odeslat“. Zkontrolujte odeslanou poštu v Microsoft Outlook, popřípadě proveďte
„Odeslat a přijmout vše“.
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3.1.4.13. Výpočet a odeslání mailem na výplatní místa
Provede se tisk podle výplatních míst a odeslání pásek bude provedeno na jeden e-mail např. vedoucího úseku. Ke každému mailu lze zadat heslo pro otevření
PDF přílohy.

3.1.4.14. Výpočet a tisk ještě nevypočtených
Provede se tisk jen nevypočtených pracovníků, kterým se např. neposílá páska
mailem.

3.1.4.15. Výpočet a tisk výplatních pásek
Po této volbě se vytiskne pro všechny pracovníky úplná výplatní páska se všemi údaji na formát A4 nebo zjednodušená výplatní páska jen s aktuálními měsíčními srážkami a odchylkami (více pásek na stránku). Nastavení se provádí v parametrech modulu. Tisk probíhá podle řazení údajů na obrazovce před samotným
tiskem (podle osobního čísla, výplatního čísla, střediska nebo jména). Výpočet
„bez tisku“ spustíte tlačítkem „+“ a slouží pouze k výpočtu všech zaměstnanců tak,
aby bylo možno dále tisknout všechny konečné sestavy ve funkci „Tisk“ i před samotným tiskem výplatních pásek.
Program si u každého pracovníka poznamenává, zda mu již byla vytvořena výplatní páska. Tato informace se signalizuje změnou barvy ze zelené na fialovou a
maže se v případě, že byl spuštěn výpočet všech výplatních pásek.
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Na výplatní pásce je možno některé složky tisknout kumulovaně. Pokud je použita například mzdová složka 11 vícekrát, je možno v parametrech modulu MZDY
definovat, že složka 11 bude tištěna kumulovaně. Na výplatní pásce bude vytištěna pouze jednou, budou v ní vymazána pole OD, DO, SAZBA, STR a do zakázky bude doplněn text "kum". Tato operace se provede pouze pro tisk výplatní pásky, v
souboru MZDTIS zůstávají původní nekumulované složky. Tato funkce má smysl
tehdy, když je některá složka použita vícekrát z důvodu účtování zakázek. Funkce
několikanásobně prodlouží dobu tisku, proto ji nepoužívejte zbytečně.
Pokud je na výplatní pásce mzdová složka 5xx, bude se páska vždy tisknout, i
když je nulová.

3.1.5. Statutární orgány
Pokud přesáhnou hranici nastavenou v parametrech MZD jsou pojištěni, ale
jen na důchodovém pojištění. Musí být zaveden jako samostatný pracovní poměr
(třeba souběžný) a označený jako jednatel, společník, atd. Musí být nastavena
činnost P/R/S. Za těchto předpokladů bude program kontrolovat nastavenou hranici. Pro přihlašování na OSSZ můžete použít obdobný postup jako u zaměstnání
malého rozsahu.
Za činnosti P a R se neodvádí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

3.1.6. Smlouvy
Pro pracovníka, kterého předem vyberete rámečkem, je možno vytisknout:


pracovní smlouvu;



dohodu o pracovní činnosti;



dohodu o provedení práce;



dohodu o srážkách ze mzdy;



uznání závazku k vrácení náhrady mzdy;



žalobu o vrácení přeplatku mzdy.
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Tato funkce se spustí tlačítkem "Smlouvy", program doplní do textu údaje o
pracovníkovi, text vám nabídne k úpravě a po ukončení úprav jej dvakrát vytiskne
na tiskárně. Tyto texty je možno
individuálně
upravit
v parametrech MZD. Pokud byl
text upraven, je v menu označen
značkou. V parametrech mezd
můžeta naopak individuální nastavení změnit na standardní.

3.1.7. Výplatní pásky z minulých měsíců
Tlačítkem "Pásky" je možno zobrazit výplatní pásku z některého z minulých
měsíců vybraného pracovníka na obrazovce. Program zobrazí seznam měsíců, ze
kterých lze pásky zobrazit, a očekává zvolení měsíce.

3.1.8. Hromadná změna kmenového souboru
Funkce je určena pro provedení hromadné záměny jedné hodnoty vybraného
pole za jinou hodnotu. Užije se např. při změně odpočitatelných položek. Myší
kliknete do sloupce mřížky, ve kterém chcete provést změnu, a spustíte tlačítkem
"Hromadné změny". Program požaduje zadat hodnotu, která bude měněna a novou hodnotu, která má být do pole zapsána. Pak zobrazí všechny záznamy, které
obsahují zadanou hodnotu. Po kontrole a potvrzení se provede přepis ve všech záznamech, které obsahují zadanou hodnotu.

3.1.9. Poznámka
Slouží k zápisu poznámky, která se vytiskne na mzdový list. Zapíšete-li poznámku, bude nápis na tlačítku zobrazen červeně.

3.1.10. Nemoc
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Zobrazí se okno s nemocemi vybraného zaměstnance s podrobným rozpisem
období, sazby, dávky i celkovým počtem dnů nemoci. Mezi jednotlivými zaměstnanci se můžete v okně pohybovat tlačítky se šipkami nahoru a dolů.

3.1.10.11. Archiv OSCIS (osobních čísel)
Seznam všech použitých osobních čísel se jmény pracovníků. Zobrazí se i pracovníci, kteří byli již z evidence vymazáni. Z tohoto archivu je možno znovu pracovníky vyzvednout (jen s některými údaji) při jejich opětovném nástupu. Také
program podle tohoto archivu kontroluje, aby osobní číslo nebylo v témže roce
zadání jinému pracovníkovi.
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3.1.10.12. Chyby
Zobrazuje chyby po výpočtu s návodem na jejich odstranění. Chyby se zapisují
opakovaně. Dohledat chybně zadaného pracovníka můžete tlačítkem s jeho jménem. Tlačítkem „Vymazat chyby“ odstraníte chyby před dalším výpočtem opraveného pracovníka. Tím zjistíte, zda chyba byla opravena správně.

3.1.10.13. Poslední změny
Program vyhledá naposledy měněné údaje ve srážkách a odchylkách a zobrazí
v okně, ve kterém můžete třídit podle jména, mzdové složky nebo datumu vytvoření. Tlačítko „Najít“ vás přesune z okna posledních změn přímo na konkrétního
pracovníka v evidenci. Záložka „Soubor evidence v porovnání s minulým měsícem“
zobrazuje všechny změny u všech pracovníků vzniklé oproti minulému zpracovanému měsíci. Na záložce
„Vypočteno“ pak naleznete
poslední výpočet vybraných
mzdových složek, které lze
zobrazit i za minulá období.
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3.1.10.14. Filtr zobrazení
Lze zvolit zobrazení zaměstnanců v evidenci, např. jen nerozvázané pracovní
poměry, jen rozvázané, jen mateřskou, aj. Netestuje se datum vyjmutí. Před výpočtem mezd se filtr zobrazení ruší.

3.2. Srážky
Po tomto výběru se zobrazí soubor trvalých srážek, kde je možno podle nápovědy jednotlivé položky opravovat, přidávat i rušit. V tomto souboru jsou umístěny trvalé srážky, jako půjčky, spoření, pojistné, výživné. Soubor trvalých srážek
můžeme prohlížet a opravovat i v obrazovce Srážky/Odchylky.
Soubor je možno třídit
podle osobního čísla, jména
pracovníka a podle čísla
mzdové složky. Pokračování
obrazovky prohlédnete pomocí posuvníků.
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3.3. Tisk sestav
Po zvolení této funkce se zobrazí další nabídka, kde si zvolíme již konkrétní sestavu.
V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé
sestavy, které je možno
tisknout v této funkci.

3.3.1. Rekapitulace dobírky
Bude vytištěna sestava, která obsahuje jednotlivé použité mzdové složky, počet případů, celkovou částku a účty, na které se budou jednotlivé položky účtovat.
Během tisku této sestavy je provedeno zaúčtování
mezd do modulu UCT. Způsob zaúčtování se volí před
tiskem sestavy. Je možno
volit účtování celé firmy bez
ohledu na střediska nebo
účtování s ohledem na střediska. Volbě pak odpovídají i
tiskové sestavy.
Pokud byly při zadávání
odchylek použity zakázky a
požadujete jejich účtování, je nutno volit účtování podle středisek, v účtování celé
firmy se zaúčtování zakázek neprovede. Tato volba ovlivní i následný tisk seznamů
pro odvody na sociální a zdravotní pojištění. Po tisku rekapitulace po střediskách
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budou i tyto oba seznamy rozúčtovány po střediskách. Jinak pouze celkem za celý
podnik.
Po tisku rekapitulace se vytisknou podklady pro vyplnění statistických výkazů,
které obsahují:
Celkem mzdy bez OON = součet hrubých mezd bez MS začínajících "4"
Ostatní osobní náklady = součet korun na MS začínajících "4"
Mzdy dělnických kategorií bez OON = součet hrubých mezd bez MS začínajících "4", ale pouze u kategorií označených na kartě statistika kmenového
souboru "03" nebo "02"
Odpracované hodiny dělnických kategorií bez OON = součet odprac.hodin
dle kritérií viz výše.
OON dělnických kategorií = součet MS začínajících "4" označených na kartě
statistika kmenového souboru "03" nebo "02"
Odpracované hodiny všech kategorií bez OON = úhrn všech odpracovaných
hodin bez hodin u MS začínajících "4"
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách = průměrný
počet fyzických osob v běžném měsíci, při čemž jsou zohledňovány nástupy
a výstupy během měsíce. Průměr se počítá přes kalendářní dny zpracovávaného měsíce
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený počet = počítá se přes
úvazek každého zaměstnance. Vychází se z přepočteného počtu, který se
zobrazuje u každého zaměstnance v obrazovce srážky/odchylky. Jsou též
zohledňovány nástupy a výstupy během zpracovávaného měsíce
Počet zaměstnanců se zkrác. prac. dobou = do součtu je počítán každý zaměstnanec, jehož součet jednotlivých úvazků dnů v týdnu je menší než
hodnota v poli týden v kmenovém souboru na kartě pracovní doba.
Průměrný počet zaměstnanců děl.kateg.ve fyzických osobách = počítá se
jako průměrný evidenční počet fyzických osob viz výše, ale do součtu se
berou pouze zaměstnanci mající na kartě statistika v položce kategorie "03" nebo "02"
Fyzický počet pracovníků ve stavu = součet všech zaměstnanců, kteří nemají pracovní poměr typu "J" a nemají vyplněnu položku vyjmutí
Z toho prac.poměry "I" = zvlášť počet pracovníků označených jako vedlejší
prac.poměry
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Přepočtený počet pracovníků = přepočet přes jednotlivé úvazky v běžném
měsíci. Vychází se z údaje v obrazovce srážky/odchylky
Průměrný přepočtený počet pracovníků od začátku roku = počítá se jako
předchozí počet, ale výsledek je vydělen počtem měsíců, od začátku roku
Počet pojištěných = do počtu pojištěných se berou všichni zaměstnanci, tedy i vyjmutí, kteří mají v položce srážet SP na kartě daňové odpočty uvedeno "a"

3.3.2. Srážky
Tato funkce tiskne tři sestavy podle volby v menu. Při tisku se použijí čísla účtů,
konstantní a variabilní symboly zadané ve funkci POJIŠŤOVNY. Funkce také obsahují tisk převodních příkazů a to na tiskárnu nebo do souboru (homebanking).

3.3.2.1. Tisk srážek na sociální pojištění
Bude se tisknout sestava zaměstnanců bez účasti na sociálním pojištění,
dále pak sestava zaměstnanců účastnících se na sociálním pojištění s jmenným seznamem pracovníků se srážkou, kterou platí zaměstnanec a kterou
platí zaměstnavatel, rekapitulaci podle nákladových středisek a tisk převodního příkazu.
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Následuje vytvoření souboru XML „Přehled o výši pojistného a vyplacených
dávkách“. Nabídne se připojení na portál ČSSZ, kde je možné soubor zkontrolovat, vytisknout a elektronicky odeslat pomocí certifikátu a nebo přihlašovacích údajů k datové schránce. Pro bezproblémový provoz doporučujeme používat Microsoft Internet Exlorer. Je třeba povolit v prohlížeči
pro portál ČSSZ automaticky otevíraná okna a instalaci doplňku „FormApps
Plug-in“ od Software 602 a.s. Problémy s odesíláním hlaste na technickou
podporu ČSSZ.

Pokud jsou zaměstnanci účastni důchodového pojištění tzv. II. Pilíře, bude
vytvořen soubor XML pro elektronické odeslání finančnímu úřadu.
Po ukončení tisku se provede zaúčtování odvodů na sociální pojištění do
modulu UCT. Jak bude účtování provedeno, se nastavuje v parametrech
modulu Mzdy.

3.3.2.2. Tisk srážek na zdravotní pojištění
Sestava obsahuje jmenné seznamy pracovníků se srážkou, kterou platí zaměstnanec a kterou platí zaměstnavatel, rekapitulaci podle nákladových
středisek a tisk převodního příkazu podle jednotlivých pojišťoven. Součástí
tisku je i hlášení zdravotním pojišťovnám. Po ukončení tisku je provedeno
zaúčtování odvodů zdravotního pojištění do modulu UCT. Jak bude účtová© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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ní provedeno, se nastavuje ve funkci PARAMETRY. Je možno nastavit účtování odvodů jednotlivých středisek jednotlivým pojišťovnám.

3.3.2.3. Odvod daně ze mzdy
Vytiskne se seznam pracovníků a převodní příkaz.
Daně se účtují při tisku rekapitulace mezd.

3.3.2.4. Penzijní pojišťovny
Funkce tiskne seznamy odvodů penzijním pojišťovnám a převodní příkazy
pro odvod srážek od pracovníků a případně i seznam příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění.

3.3.2.5. Odvod podílovým fondům.
3.3.2.6. Tisk srážek
Tato funkce slouží pro tisk srážek, rozčleněných podle jednotlivých druhů.

3.3.3. Tisk převodních příkazů
Funkce vytiskne převodní příkazy pro banku na tiskárnu nebo do souboru
(homebanking), v nichž jsou uvedeny všechny srážky, které byly provedeny. Srážky
se vybírají ze souboru trvalých srážek, částka je doplněna při výpočtu. Pokud jsou
srážky označeny znakem „1“ v KÓD, nebudou kumulovány v příkazu do jedné položky, ale budou uhrazeny jednotlivě. Převodní příkazy v této a předcházející funkci jsou odesílány z tzv. hlavního účtu, který musí být zadán v číselníku bankovních
účtů a je označen v kódu bankovního účtu „mezeru“. Od verze 13.22 nabízí program před tiskem převodního příkazu změnu tohoto účtu za jiný z číselníku bankovních účtů. Čtvrtletně je tištěn převodní příkaz pro odvod povinného pojištění
odpovědnosti. Sazba tohoto pojištění se zadává ve funkci POJIŠŤOVNY.
Uživatelé se dopouštějí časté chyby, že nemají zadán KÓD=1 u příkazů, které
chtějí tisknout jednotlivě. Na převodním příkazu u těchto položek pak chybí specifický symbol.
Uživatelé, kteří nepoužívají běžně funkci „Tisk převodních příkazů“, musí tuto
funkci spustit vždy na konci čtvrtletí, aby se vytiskl převodní příkaz na odvod povinného pojištění.
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3.3.4. Výplatní listina dobírky
Bude vytištěna podpisová listina pro doplatky včetně rekapitulace a výčetky
platidel.

3.3.5. Náhrada za nemoc
Výsledkem této funkce je rejstřík nemocenského pojištění a celková rekapitulace náhrad za nemoc.
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3.3.6. Vytvoření souboru složenky „B“
Tato funkce je určena pro odesílání mzdy poštovními poukázkami "B". Tyto
poukázky se poště předávají ve tvaru textového souboru, s poštou je nutno uzavřít smlouvu. Do souboru se zapisují všechny vypočtené srážky MS 989 s kódem
"S". Pro správný přenos adresy do souboru je nutno dodržet následující konvence
pro zápis adresy do kmenového souboru:
Nová ulice 128/45, 458 25 Nová ves 2
Adresa se skládá z ulice a města, které jsou odděleny jednou čárkou. Před
a za PSČ je jedna mezera, poslední dvojčíslí PSČ je rovněž odděleno mezerou. Uvnitř čísla domu nesmí být mezera. Při takto vytvořené adrese rozezná program ulici, číslo domu, PSČ a město a správně je umístí do polí v souboru.

3.3.7. Výplata záloh
3.3.7.1 Výplatní listina záloh
Tato funkce slouží k tisku výplatní podpisové listiny záloh. Před začátkem tisku
budou řádné zálohy doplněny o mimořádné (mzdová složka 92) a bude provedena
i jejich úprava podle mzdové složky 91. Potom se vytiskne seznam mimořádných
záloh, úprav řádných záloh, podpisová listina, rekapitulace a výčetka platidel. Tiskové sestavy jsou podobné sestavám zobrazeným v kapitole 3.3.5.

3.3.7.2 Odeslání záloh převodním příkazem
Vytiskne převodní příkazy jen pro MS 91 u kterých není v kódu „N“ nebo „D“.
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3.3.8. Tisk vybrané mzdové složky
Po výběru této funkce se zobrazí seznam všech mzdových složek v okně, ve
kterém je možno zvolit další parametry pro tisk.
Mzdovou složku vyberete kliknutím myši. Pokud
chcete tisknou sestavu z více složek, přidržte klávesu
CTRL a myší označte vybrané mzdové složky. V dalších dvou seznamech vyberete první a poslední měsíc, ze kterých má program data vybrat. Můžete zvolit, zda chcete tisknout sestavu v řazení podle středisek. V tom případě budou vytištěny i součty za střediska. Poslední volbou je výběr, zda chcete tisknout
hodiny uvedené ve mzdových složkách, případně
částky. V sestavě bude vytištěno středisko, jméno,
dvanáct měsíčních hodnot a součet za zvolené období.

3.3.9. Tisk mzdových listů a rekapitulace za podnik
Tato funkce je určena
pro tisk mzdových listů a
rekapitulace za celý
podnik. Program tiskne
mzdový list ve zvoleném
období za jednoho pracovníka, všechny pracovníky nebo součty za
střediska, výplatní místa
a celý podnik.
V sestavách budou tištěni všichni pracovníci, kteří byli ve vybraném roce zpracováni nebo jen ti, kteří byli v aktuálním měsíci zařazeni ve stavu. Pracovník je
identifikován svým osobním číslem, proto je důležité dbát na to, aby při zařazování nových pracovníků nedošlo k přidělení osobního čísla, které již bylo v tomto roce použito. Tito dva pracovníci označení stejným osobním číslem by se vytiskli jako
jeden pracovník! Nejen pro tisk ML doporučujeme nemazat ukončené pracovní
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poměry před koncem roku! Pokud byl pracovník vymazán dříve, tisknete ML jen
po měsíc, ve kterém ukončil pracovní poměr.
Vlastní mzdový list se tiskne pro každého pracovníka na dvě strany formátu
A4. Má-li jeden člověk více pracovních poměrů, tisknete mzdové listy za každý
pracovní poměr. V superhrubé mzdě je celková částka odvodu soc. pojištění zaplaceného firmou za všechny pracovní poměry pracovníka. Soc. pojištění zaplaceného firmou se tiskne jen za pracovní poměr, pro který se tiskne mzdový list. Obdobně se tiskne i "zdanitelná mzda". Na mzdovém listě jsou v sloupcích jednotlivé
hodnoty za každý měsíc zpracovávaného roku. V prvé části sestavy jsou informace
z kmenového souboru, ve druhé hodnoty v hodinách podle jednotlivých mzdových
složek, ve třetí pak částky podle jednotlivých mzdových složek. Dále se na mzdovém listě pracovníka vytisknou poznámky definované tlačítkem "Poznámka" v evidenci pracovníků, čerpání nemocenských dávek a doplňující údaje z obrazovky
daňové odpočty a pojistné (jména a rč dětí, invalidita, dosažená kvalifikace, druh
vykonávaných prací, apod.).
Pokud dosud nebyla provedena kontrola a tisk rekapitulace, nebude v sestavě
právě zpracovávaný měsíc. Pokud požadujete, aby na mzdových listech byl i zpracovávaný měsíc, je nutno provést výpočet, kontrolu a tisk rekapitulace.
Na sestavě se tiskne délka trvání pracovního poměru v kalendářních dnech. U
pracovníka, který rozvázal pracovní poměr, je počet kalendářních dnů uveden k
datumu výstupu (včetně) u ostatních pracovníků je uveden počet dnů až do dne
zpracování sestavy (včetně dne zpracování).
Rekapitulace za podnik obsahuje kromě standardních informací z mzdových
listů také další informace sloužící jako podklad ke kontrole na OSSZ, ZP nebo FÚ.
Mezi takové patří celkové odvody sociálního, celkové odvody firmy za jednotlivé
zdravotní pojišťovny, odvody daní, slevy, aj.
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3.3.10. Tisk evidenčních listů
Slouží k tisku evidenčních listů důchodového zabezpečení do formuláře vydávaného ČSSZ. Všechny údaje včetně adresy v pravé horní části formuláře se vyzvedávají z kmenového souboru evidence pracovníků. Adresa musí být ve správném tvaru,
aby program údaje mohl rozdělit do jednotlivých polí (ulice, číslo, město, psč). Příklad adresy: Na Rovné 242, 274 01 Slaný 1. Není-li tomu tak, je možné adresu
opravit ve formuláři evidenčních listů v poli „Adresa“.
Protože se tiskne do předtištěného formuláře a různé tiskárny tisknou odlišně, je
možné tisk posunout nahoru a dolů nebo vlevo a vpravo.
Po
jednotlivých
zaměstnancích se
posunujete šipkami
nahoru a dolů.
Tlačítkem XML vytvoříte soubor k elektronickému odeslání
každému zaměstnanci. Jméno
souboru se skládá ze jména
datové knihovny, označení dokumentu, jména pracovníka a
osobního čísla (např. "DEMOELDP12-Jaromir Novak_3521H.XML"). Odeslání provedete hromadně tlačítkem
„Sloučit a odeslat“. Sehrávají se jen soubory, které mají stejnou datovou knihovnu
v názvu. Po sehrání je možno volit výmaz všech jednotlivých ELDP sehraných do
souboru "ODESLANI.XML". Soubor ODESLANI má v názvu také název datové knihovny (např. "DEMO-ODESLANI.XML").
K odeslání nebo
uložení je třeba
nainstalovat program 602 FormFiller, jehož instalace se při prvním použití spustí
automaticky, pokud máte nasta© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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ven jako výchozí program pro internet Microsoft Internet Explorer. Pokud máte
program Mozilla, musíte instalaci provést ručně. Jakmile je program nainstalovaný, tlačítkem „Vytvoř formulář“ se spustí a zobrazí data XML v aktuálním formuláři
s možností odeslání, tisku, uložení.
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3.3.11. Zúčtování daní
V této funkci se použijí data od počátku roku až po ten měsíc, ve kterém byla
naposledy vypočtena rekapitulace. Pokud mají být použita i data ze zpracovávaného měsíce, musí být
vytištěna rekapitulace.
Na kartě „Oprava“
jsou dostupné údaje z
minulých měsíců, které
jsou potřebné k výpočtu zúčtování záloh na
daň z příjmu. Program
nejprve zobrazí seznam
měsíců a po vybrání
měsíce dovolí opravit
data ve vybraném měsíci. Mezi měsíci, které program nabídne k výběru, je měsíc
označený 00rr, který se použije u pracovníků, jimž se nezpracovávaly mzdy od počátku zdaňovacího období nebo uplatňují další odpočty až v ročním zúčtování daně. Do tohoto souboru se zadají částky od předchozího zaměstnavatele nebo různé roční odpočty jako na manželku, dary a podobně.

3.3.11.1. Výpočet daně a daňového zvýhodnění
Program má dvě funkce, v první funkci se jednotlivě vypočítávají přeplatky na
zálohách na daň ze závislé činnosti – Výpočet daně a daňového zvýhodnění. Toto
roční zúčtování se provádí na žádost zaměstnance u zaměstnavatele, který byl posledním
plátcem
mzdy
v kalendářním
roce.
Zaměstnanec do 15.2.
odevzdá doklady a přeplatek na dani mu bude
vyplacen
s výplatou
mezd za březen. Vlastní
výpočet zúčtování daně se provede po vybrání pracovníka a stisku tlačítka „Tisk“.
Program vytiskne protokol o výpočtu na tiskárnu, po vytištění je možno volit, zda
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se má do odchylek zapsat složka, která provede vrácení přeplatku na daních. Nebudete-li chtít tuto možnost využít, můžete si vrácenou daň zadat přímo do měsíčních odchylek mzdovou složkou 77 (daň min. rok) s minusovým znaménkem.

3.3.11.2. Potvrzení o zdanitelných příjmech
Tiskne se Potvrzení
o zdanitelných příjmech
ze závislé činnosti.
Před vlastním tiskem na tiskárnu lze data ve žlutých polích
formuláře upravit.

3.3.11.3. Potvrzení o příjmech DPP
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti na základě dohody o provedení práce.
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3.3.11.4. Vyúčtování daně z příjmů (za firmu)
V třetí funkci se tiskne Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která se podává do 20.2. na Finanční úřad. Před tiskem formuláře máte
možnost údaje upravit. Přílohy pro nerezidenty se vytvářejí jen ve formátu XML po
stisku tlačítka „XML –
TISK“. XML soubor naleznete
ve
složce
\KSOFT\PORTVS a odešlete přes Portál veřejné správy. Zde si můžete přílohy k vyúčtování
vytisknout.

3.3.11.5. Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby
V poslední volbě máte možnost vypočítat a vytisknout formulář Vyúčtování
srážkové daně. Před tiskem formuláře máte možnost údaje upravit. Lhůta pro podání vyúčtování je do 4
měsíců po uplynutí kalendářního roku.
Tlačítkem TISK+XML
se formulář tiskne a zároveň se vytváří soubor
XML k elektronickému
odeslání pomocí EPO.
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3.3.12. Jiné sestavy
V této funkci jsou ostatní sestavy. Tato funkce je přístupná bez ohledu na
to, zda byl proveden výpočet.

3.3.12.1. Seznamy zaměstnanců
Tyto seznamy je možno tisknout utříděné podle abecedy, osobního čísla nebo
podle skupin a abecedy. Seznam obsahuje i druh pracovního poměru a případně i
symbol vyjmutí pracovníka ze stavu zaměstnanců.
Příklad seznamu:

3.3.12.2. Životní jubilea
Funkce tiskne sestavu pracovníků, kteří mají ve zpracovávaném roce životní
jubileum. Obdobná sestava se tiskne při přechodu na nový měsíc, ale v té se tisknou jubilea ve zpracovávaném měsíci.

3.3.12.3. Seznam odchylek
Funkce vytiskne seznam odchylek zadaných ve zpracovávaném měsíci. Seznam
není setříděn, odchylky jsou tištěny v pořadí, ve kterém byly zadávány.
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3.3.12.4. Vyplacené mzdy
Funkce tiskne sestavu v utřídění podle středisek nebo výplatních míst, kde jsou
vyplacené mzdy. Mzdové složky jsou podle svého významu kumulovány do devíti
sloupců, v posledním sloupci jsou tzv. přepočtení pracovníci.

3.3.12.5. Výpočet podílů
Funkce umožňuje vypočítat výši podílů podle vyplacených mezd, částky upravit
a výsledek odeslat do odchylek k provedení výplaty.
Které mzdové složky se použijí k výpočtu částek, se zadá v parametrech mezd
na záložce „Mzdové složky a účtování“. Ve sloupci „Podíly“ zadáte mezeru pro
složky, které nebudou použity, znak “+“ u složek, které mají být použity s kladnou
hodnotou nebo “-“ (mínus) pro složky, jejichž hodnota bude odečtena.
Po spuštění funkce program vyžaduje zadat měsíce, které se použijí k výpočtu
částek jednotlivých pracovníků. Po výpočtu se na obrazovce zobrazí okno se seznamem pracovníků. U každého pracovníka je zobrazen počet absencí za zvolené
období a částka. Pokud během zpracovávání seznamu funkci ukončíte, zůstane
soubor PODILY.DBF uschován v datové knihovně až do její příští reinstalace.
Pro úpravu seznamu jsou k dispozici následující funkce přístupné klávesou:
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vyřazení pracovníků přesahujících zadanou absencí



vyřazení zadaného pracovního poměru



vyřazení všech středisek mimo zadaného



vyřazení pracovníků s částkou menší než zadanou



vyřazení pracovníků se zadaným kódem vyjmutí



výpočet a zobrazení součtu všech částek



přepočet částek podle zadaného procenta



tisk seznamu na tiskárnu



odeslání vypočtených a upravených částek do odchylek se zadaným číslem
mzdové složky

3.3.12.6. Výkaz příjmů
Program vyžaduje zadat období, za které se má výkaz tisknout a pak vytiskne
sestavu čistých příjmů, která slouží jako podklad pro vyplnění formulářů pro dávky
státní sociální podpory.

3.3.12.7. Roční nemocenské dávky
Sestava tiskne nemocenské dávky všech pracovníků za celý rok. Účel sestavy je
snazší kontrola pracovníkem OSSZ. Doporučujeme sestavu za každý rok vytisknout
spolu se mzdovými listy a založit.

3.3.12.8. Přehled souhrnných údajů o cizincích
Seznam cizinců v zadaném období, tisk do formuláře č. 25 5530 MFin 5530 –
vzor č. 4

3.3.12.9. Nepřítomnost
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3.3.12.10. Nástupy, výstupy, vyjmutí
Tiskne se seznam zaměstnanců, kteří nastoupili, vystoupili nebo byli vyjmuti
v zadaném období.

3.3.12.11. Zůstatky dovolené
Po zvolení této funkce je vytištěn seznam zůstatků dovolených všech pracovníků nebo pracovníků ve vybraných skupinách. Pokud není vytisknutá rekapitulace,
bude se tisknout zůstatek dovolených k předchozímu ukončenému měsíci z důvodu výpočtu předběžného nároku na dovolenou za odpracované hodiny. K odpracovaným hodinám se připočítává "započ.nemoc", což jsou mzdové složky 500,
501, 502, 56 a toto se omezuje 20ti násobkem STPD nebo zkrácené STPD. Dále se
připočte v plném rozsahu MS52, MS53, MS59, MS591, MS592, MS593, MS594,
MS595, MS62, MS64, MS641, MS66, MS67. I tak je ale výpočet nároku stále jen
orientační. Nelze odlišit např. pracovní úraz, mateřskou / rodičovskou dovolenou,
překážky z obec. zájmu, atp.

3.3.12.12. Slevy na dani a daň. zvýhodnění
Tiskne se seznam daňových odpočtů, setříděný podle abecedy. Možno jen pro
zaměstnance ve stavu.

3.3.12.13. Děti zaměstnanců
Tisk dětí zaměstnanců (možno jen ve stavu).

3.3.12.14. Telefony
Tato volba umožní vytisknout podnikový telefonní seznam seřazený podle
abecedy nebo seznam soukromých telefonních čísel všech zaměstnanců.

3.3.12.15. Odbory
Vytiskne se seznam odborových příspěvků sražených přímo ze mzdy a podpisová listina se seznamem příspěvků nesražených. Seznam lze tisknout podle středisek, výplatních míst nebo podle účtů.
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3.3.12.16. Vyhledání kvalifikace (poznámky)
U každého pracovníka si můžete do údaje o dosažené kvalifikaci zapsat poznámku např. „01.01.2014 lékařská prohlídka“ a v této sestavě lze vyhledat
všechny zaměstnance s poznámkou podle měsíce, roku nebo textu v poznámce.
Můžete si tak lehce dohledat potřebné údaje hromadně za všechny zaměstnance.

Pro připomínku u konkrétního pracovníka můžete použít pole „Poznámka“
v trvalých srážkách. Bude se tisknout na výplatní pásce vedle konkrétní srážky. Pokud zadáte prázdnou srážku, bez mzdové složky, bude poznámka zobrazena jen na
obrazovce při výpočtu pracovníka. V parametrech lze nastavit, bude-li se zobrazovat při výpočtu jednotlivě nebo hromadně po výpočtu všech. Můžete si tak nastavit připomínku.

3.4. Roční kalendář
Přesunuto do parametrů modulu Mzdy.

3.5. Nový měsíc
Přechod na nový měsíc se provede po výpočtu a zpracování účetního měsíce.
Při přechodu se vytvoří kopie datových souborů na disketu a vypíše se seznam
srážek, seznam vyčerpaných dovolených, seznam nově vyřazených pracovníků, životní jubilea a seznam dětí pracovníků a jejich věku pro posouzení daňově uznatelných částek. Je nutno dbát na to, aby před spuštěním této funkce byly vytištěny
© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

219

všechny měsíční sestavy, protože po přechodu na nový měsíc je sice možnost vrátit se na předchozí měsíc, ale nejsou již dovoleny všechny funkce. Uživatelům, kteří používají i modul Účetnictví doporučujeme zkontrolovat i zaúčtování mezd.
Soubor měsíčních odchylek je vymazán, zůstává v něm pouze mzdová složka
55 a mzdové složky 60, 62, 64, 65, 68, jestliže v položce "M" byly označeny "2". Do
dalšího měsíce se přenáší i MS 714 (zápůjčka), ale s obráceným znaménkem.
Každý měsíc jsou vypočteny průměry pro výpočet dávek nemocenského pojištění, při přechodu na nové čtvrtletí jsou provedeny výpočty průměrů pro náhrady,
při přechodu z měsíce prosince na měsíc leden je tištěna navíc sestava změn nároků dovolených.
Pokud není tato funkce ukončena, není možno zpracovávat další měsíc bez
nebezpečí ztráty dat. Pokud není z nějakého důvodu funkce ukončena, zkontrolujte nastavený měsíc. Pokud ještě není nastaven příští měsíc, je možno funkci opakovat. Pokud je v úvodní obrazovce MZD již nastaven nový měsíc (nestačí použít
funkci „Změnu období“), volejte svého dealera.
Před zahájením práce si připravte volné diskety nebo zabezpečte archivní kopie jiným způsobem.

3.6. Změna období
Použitím této funkce je možno prohlížet údaje z minulých měsíců. Nově nastavené období zůstává platné i po vypnutí a znovuzapnutí počítače. Po použití této
funkce je potlačena možnost jakýchkoliv oprav datových souborů a jsou zablokovány funkce, které by mohly ovlivnit datové soubory z minulých měsíců. Po ukončení prohlížení se stejnou funkcí vrátíte do aktuálního měsíce.

3.7. Číselník mzdových složek
Přesunuto do parametrů modulu Mzdy.

3.8. Účty
Přesunuto do parametrů modulu Mzdy.

3.9. Výplatní místa
Přesunuto do parametrů modulu Mzdy.
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3.10. Číselník pojišťoven
Přesunuto do parametrů modulu Mzdy.

3.11. Číselník bankovních účtů
V tomto číselníku jsou uvedeny vaše bankovní účty. Tyto účty jsou určeny kódem bankovního účtu. Přítomnost tohoto účtu a vyplnění všech jeho polí je kontrolováno při vstupu do modulu MZD. Číselník je využíván i modulem FAK.
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3.12. Import odchylek
Funkce je určena pro doplnění odchylek pořízených v jiném programu. Předpokládá se, že tento program zajistí správnost osobních čísel. Při doplnění jsou
osobní čísla kontrolována. Pokud se v doplňovaném souboru vyskytne osobní číslo, které není v kmenovém souboru, je záznam vypsán na obrazovce a je možno
zvolit, zda budou odchylky i přesto doplněny.
Doporučujeme využít pole série, které je součástí záznamu odchylky. Toto
pole bude zobrazováno v obrazovce SRÁŽKY/ODCHYLKY. Tak se pozná, která z odchylek byla doplněna funkcí IMPORT.
Struktura importovaného souboru:
Code Page:
F Field Name
1 OSCIS
2 MZDSL
3 OD

1250
Type
C
C
N

Width
5
3
2

4 DO
5 HODIN

N
N

2
6,2

6 SAZBA

N

6,2

7 KCS
8 MINMES

N
N

9,2
1

9 SNIZPL
10 TYPNEM

N
N

1
1

11 PROCENTA
12 STR
13 ZAKAZKA
14 SERIE
15 POZNAMKA
16 PRUMNEM
17 CISLOPN
18 CINNOST
19 CHYBAVYP
20 CAS

C
C
C
C
C
N
C
C
L
T

1
4
8
1
20
7,2
20
2
1
8

osobní číslo OSCISLO+PRACPOM ze souboru EVP#MMRR
mzdová složka
kalendářní den OD (pokud není DO, pak má
význam jen kalendářní den)
kalendářní den DO
hodiny - bude-li vynechána - vypočte se z OD
nebo ODažDO
sazba na hodinu - bude-li vynechána – vypočte
se z kmenového souboru
částka - bude-li vynechána - vypočte se
prázdné – běžný měsíc / 1 - minulý / 2 – převést do příštího
/ 3 - opakovat každý měsíc
Snížit plat?
typ nemoci (prázdné - nová nemoc, 2 - nemoc v prvních
14.dnech, 3 - pokračování nemoci nad 14. den
použitá procentní sazba
středisko
číslo zakázky
kde doklad vznikl
poznámka na výplatní pásku
průměr pro nemoc
číslo pracovní neschopnosti
činnost
čas vzniku záznamu
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3.13. Mzdové složky – Srážky a odchylky
*3.13.*
Zpracování mezd je vytvořeno tak, aby se minimalizovalo množství vstupních
dat. Proto všechny podklady pro výpočty, které by se zadávaly každý měsíc, jsou
uloženy do souboru trvalých položek (srážky), kde se mění pouze v případě potřeby, a jsou odtud při zpracování vyzvedávány automaticky každý měsíc (zálohy,
půjčky, spoření, pojistné, atd.). Pouze události, které nelze předpokládat (nepřítomnost v práci, mimořádné odměny, nepravidelné srážky, atd.), jsou zadávány
do měsíčního zpracování (odchylky).
Logika zpracování mezd je následující:
Výpočtový program čte trvalý soubor pracovníků a pro každého z nich vypočte
celkový časový fond měsíce podle údajů v souboru kalendář. Od něho se pak odečítají hodiny nepřítomnosti podle souboru měsíčních změn. Pak se vypočtou některé trvalé platby a srážky, které jsou zadány v souboru pracovníků (záloha, prémie, rod. přídavky, apod.), zpracují se záznamy ze souboru trvalých srážek a vypočte se hrubý příjem, daň, čistý příjem a nakonec dobírka k výplatě.
Program zpracovává odlišně pracovníky podle zařazení. U pracovníků "S" a
"D", u kterých není předpokládána pevná měsíční mzda, je nutno odpracovanou
dobu zadat měsíčně v hodinách. U těchto pracovníků se liší i zpracování svátků
uvedených v souboru kalendář, pracovníkům "D" je svátek automaticky generován. Těmto pracovníkům je možno zadat též úkolovou mzdu.
V následujícím popisu jednotlivých mzdových složek jsou použity jako symboly
jména položek ze souboru pracovníků a dále vysvětlené symboly:
m

označení zpracovávaného měsíce

sazba

hodinová sazba

dnu

počet pracovních dnů ve zpracovávaném měsíci

184.799

platí pro pětidenní pracovní týden, při odlišném pracovním týdnu se automaticky upravuje

10 - MĚS.PLAT (měsíční plat)
Mzdová složka se vypočítává automaticky u všech pracovníků kromě pracovníků označených typem "D" a "S" v kmenovém souboru a pracovníků
vyjmutých ze stavu, kteří mají v souboru evidence pracovníků zadaný tarif.
Hodiny jsou vypočítány z příslušného měsíčního fondu a zkráceny o hodiny
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nepřítomnosti. Sazba je vypočtena z tarifu upraveného podle délky pracovního úvazku. Je nepřípustné tuto mzdovou složku zadávat do odchylek.
Složka zvyšuje odpracované hodiny i v případě, že by byl zadán nulový tarif.
TARIF(m)

(plný měsíční základní plat)

sazba = --------------------------------------------------------úvazek*dnů(m) (plný měsíční úvazek)

101 - NADÚVAZEK
Touto mzdovou složkou se zadává nadúvazek, tzn. doba, která je vyšší než
sjednaný zkrácený úvazek. Zadává se počet hodin. Sazba se vypočítá stejně
jako u mzdové složky 10.

102 - OSOB.PLAT
Stejná mzdová složka jako MS10. Program ji generuje místo MS10, pokud
je tarif v kmenovém souboru označen jako osobní plat znakem "o". Tato
varianta je pouze pro umožnění odlišného účtování.

103 - MĚS.PLAT
Tato složka slouží k zadávání měsíčního platu do odchylek, pokud je nutno
rozúčtovat mzdu pracovníků typu "N" na zakázky. Podle hodin zadaných
touto složkou budou zkráceny hodiny generované automaticky v MS10. To
znamená, že pokud nebude složkami 103 zadán celý počet hodin, které
měly být odpracovány, bude ještě generována složka 10 se zbytkem hodin.
Jestliže bude počet hodin zadaný složkami 103 větší než počet hodin, které
měly být odpracovány, bude hlášena chyba č.20.

104 – PLATzaSVÁT
Pokud je v parametrech MZD zapnuta volba podmiňující generování této
složky, bude u všech pracovníků typu "C" za dny svátku generována tato
složka místo složky 67.

11 - ČAS.MZDA (časová mzda)
Časová mzda se používá u pracovníků typu "D" nebo "S", kterým není generována složka 10. Zadává se počet odpracovaných hodin, sazba je doplněna vypočtením z tarifu, který je převzat ze souboru evidence pracovníků
nebo se zadává ve tvaru hodiny a sazba nebo hodiny a koruny.
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12 - ÚKOL.MZDA (úkolová mzda)
Úkolová mzda se používá u pracovníků typu "D" odměňovaných úkolovou
mzdou. Zadává se počtem hodin a sazbou nebo přímo částkou.

131 - OS.PŘÍPLA1 (osobní příplatek)
Osobní příplatek se vypočítává automaticky u všech pracovníků, kteří jsou
ve stavu a mají zadané koruny v položce "osob.příplat.1" v souboru evidence pracovníků. Hodiny jsou vypočítány z časového fondu příslušného měsíce a zkráceny o počet hodin nepřítomnosti. Sazba je vypočtena z
"osob.příplat.1" upraveného podle pracovního úvazku.

132 - OS.PŘÍPLA2
Příplatek se vypočítá automaticky každému pracovníkovi, který má v souboru evidence v položce "osob.příplat.2" zadaný pevný měsíční příplatek.
Vypočítává se i za hodiny přesčasů (možno potlačit na přání uživatele).

133 - OS.PŘÍPLA3
Stejná složka jako 131, ale pro výpočet sazby se používá pole
"osob.příplat.3" z kmenového souboru.

134 - OS.PŘÍPLA4
Stejná složka jako 131, ale pro výpočet sazby se používá pole "os.příplat.4"
z kmenového souboru. Vypočítává se i za hodiny přesčasů.

135 - OS.PŘÍPLA5
Stejná složka jako 131, ale pro výpočet sazby se používá pole "os.příplat.5"
z kmenového souboru.

14 - PŘESČAS (mzda za práci přesčas)
Mzda za práci přesčas se zadává počtem hodin, sazba se vypočte automaticky. Používá se u pracovníků odměňovaných měsíční mzdou. Při výpočtu
hodinové sazby se použije měsíční časový fond.
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141 - PŘESČ.děl (přesčas v úkole)
Počet hodin mzdy přesčas u pracovníků odměňovaných časovou nebo úkolovou mzdou.
TARIF(m)
sazba = ------------------------------------184.799

142 – PRESČsPříp Přesčas s příplatkem
Počet hodin mzdy přesčas u pracovníků odměňovaných časovou mzdou.
Mzdová složka se zpracovává stejně jako složka 14 mimo sazby tarifu se
přičtou všechny příplatky mimo příplatku 2.

15 - SRÁŽ.PLATU (srážka platu)
Srážka platu se vypočítává automaticky u všech zpracovávaných zaměstnanců při zpětném vyúčtování nemoci nebo dovolené za minulý měsíc, pokud byl zadán požadavek na srážku (S=1).

16 - SRÁŽ.PŘÍP1 (srážka PŘÍPLAT1)
Srážka se vypočítává automaticky u všech zpracovávaných pracovníků při
zpětném vyúčtování nemoci nebo dovolené za minulý měsíc, pokud byl zadán požadavek na srážku (S=1). Program automaticky negeneruje srážku
PŘÍPLAT2, pokud je u pracovníka použita, zadejte srážku do odchylek.

17 - SRÁŽ.PREM (srážka prémií)
Srážka prémií se počítá u všech pracovníků, kterým jsou prémie vypočítávány automaticky. Je vygenerována v případě, že se vyúčtovává dovolená
nebo nemoc za minulý měsíc a byl požadavek na srážku platu za minulý
měsíc (S=1).

18 - MZD.VYROVN (mzdové vyrovnání)
Tato mzdová složka slouží ke mzdovému vyrovnání a zadává se ručně jako
konkrétní částka.

220 - PŘESČAS %
Univerzální mzdová složka pro vyplácení přesčasových příplatků. Procentní
sazba se zadává přímo do pole SAZBA. Nejčastěji se vyskytující sazbu si zadejte do číselníku mzdových složek ve funkci SLOŽKY. Částka bude vypoč© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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tena jako procento běžné sazby odvozené z průměru pro náhrady. Procentní sazbu je možno uvnitř pole SAZBA vypnout klávesou "šipka nahoru"
a pak je možno zadat hodinovou sazbu. V číselníku MS je zadána sazba
25%.

221 - PŘESČAS %
Stejná jako složka 220, ale se sazbou 50%.

230 - PŘÍPL. %
Univerzální mzdová složka pro vyplácení příplatků. Způsob zadávání je
stejný jako u složky 220. Částka bude vypočtena jako procento sazby odvozené z TARIFu.

231 - PŘÍPL. %
Zadávání a výpočet je stejný jako u složky 230.

232 - PŘÍPL. %
Zadávání a výpočet je stejný jako u složky 230, ale sazba je vypočtena z
průměru pro náhrady.

240 - PŘÍP.SoNe
Příplatek za práci o sobotách a nedělích se zadává počtem hodin, pokud si
zadáte sazbu do číselníku mzdových složek, nebo počtem hodin a sazbou.

241 - PŘÍP.ODPOL
Příplatek za odpolední směny se zadává stejně jako složka 240.

242 - ZTÍŽ.PROST
Příplatek za ztížené prostředí.
Pokud bude použita procentní sazba, bude částka vypočtena z průměru pro
náhrady.

243 - ROZ.SMĚNA
Příplatek za rozdělenou směnu.
Pokud bude použita procentní sazba, bude částka vypočtena z průměru pro
náhrady.
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25 - PŘÍPLATEK
Libovolný příplatek zadaný hodinami a sazbou nebo přímo částkou.
POZNÁMKA: U všech druhů příplatků je možno doplnit pomocí funkce SLOŽKY z
hlavního menu sazbu, která se pak bude automaticky dosazovat, a příslušnou
mzdovou složku bude možné zadávat pouze s počtem hodin.

250 - ODM.POHOT (pohotovost)
Odměna za pohotovost. Z této složky se nepočítají odborové příspěvky a
nenačítá se do průměrů pro náhrady. Sazbu je možno přepínat na %, pak je
počítána jako zadané % z průměru náhrady.

251 - VĚRNOSTNÍ
Věrnostní příplatek se zadává jako konkrétní částka.

252 - NÁBOROVÝ
Náborový příplatek se zadává jako konkrétní částka.

255 - PŘÍP.ZAST (zastupování)
Příplatek za zastupování. Zadává se počet hodin a sazba nebo přímo v korunách.

256 - PŘÍPL.UCNI (vedení učňů)
Příplatek za vedení učňů. Zadává se počet hodin a sazba nebo přímo v korunách.

257 - ODM.POHOT (pohotovost)
Odměna za pohotovost. Stejný výpočet jako MS250. Dvojice složek je proto, aby bylo možno jednu zadat v procentech a druhou sazbou nebo jednu
jako pohotovost doma a druhou na pracovišti.

258 – POHOT
Odměna za pohotovost vypočtená podle §19 odst. 1 a 2 zákona o platu. Je
určena pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Sazba je vypočtena jako
procento z poměrné části platového tarifu, osobního příplatku
(PRIPLATEK2) a zvláštního příplatku (PRIPLATEK4) připadající na jednu hodinu práce.
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26 - PŘÍPL.NOC (práce v noci)
Příplatek za práci v noci se zadává hodinami a sazbou, nebo přímo v korunách.

28 - PŘ.SVÁTEK (práce ve svátek)
Příplatek za práci ve svátek se vypočítá s použitím zadané procentní sazby z
průměru pro náhrady. Zadává se počet hodin a procentní sazba.

30 - PRÉMIE%
Pravidelné měsíční prémie mohou být zadávány buď ručně, nebo mohou
být generovány i automaticky (TARIF * PRÉMIE / 100), je-li v souboru evidence pracovníků zadáno DRUHPREM="M" a procento. Jsou vypláceny i za
přesčasové hodiny (modifikací lze pro uživatele potlačit).

301 - PRÉMIE %SAZ
Tato mzdová složka upravuje jednorázově (pouze v měsíci, kdy je použita)
procento výkonnostních prémií, které je zadáno v evidenci pracovníků. Do
sazby se zadává počet procent. Při jejím použití je počítačem vytvořena
mzdová složka 30 a do korun je přesunuta hodnota, při jejímž výpočtu bylo
použito procento ze mzdové složky 301.

31 - PRÉM.ČTVRT
Čtvrtletní prémie se zadává částkou.

32 - OST. PRÉMIE
Ostatní prémie se zadávají přímo v korunách.

321 - MOT.VOZIDL
Příplatek za řízení a údržbu motorového vozidla. Zadává se částka nebo sazba a počet hodin.

322 – NEPRAVIDELNÉ PRÉMIE
Stejné jako MS 32, slouží k privátnímu použití.

323 – NEPRAVIDELNÉ PRÉMIE
Stejné jako MS 32, slouží k privátnímu použití.
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324 – NEPRAVIDELNÉ PRÉMIE
Stejné jako MS 32, slouží k privátnímu použití.

325 – NEPRAV.PRÉMIEpr
Nepravidelná prémie, která se nezahrnuje do výpočtu čtvrtletního průměru
(§224 ZP).

33 - ODMĚNA
Zadává se částkou.

331 - JUBIL.ŽIV.
Životní jubilea.

332 - ODM-SML.MZ
Odměna za smluvní mzdu.

341 - JUBIL.OST.
Ostatní jubilea. Zadává se částkou.

362 - D.PLAT 2Q
Další plat za půlroční období. Do průměrů na dovolenou bude rozprostřena
do dvou čtvrtletí.

363 - ODMĚNA 2Q
Odměna. Složka se vypočte stejně jako 364. Nejedná se však o další plat,
ale o odměnu.

364 - D.PLAT 4Q
Další plat za roční období. Do průměrů na dovolenou bude rozprostřena do
čtyř čtvrtletí.

365 - Odměna 4Q
Odměna. Složka se vypočte stejně jako 364. Nejedná se však o další plat,
ale o odměnu.

37 - NATUR.POŽ
Naturální požitky se zadávají přímo částkou.
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38 - NATUR.MZDA
Naturální mzda se zadává jako konkrétní částka.

391 - PLNĚNÍzúčt
Pro zúčtovatelná plnění, jejichž hodnota je zaměstnavatelem účtována jako
náklad nebo úbytek prostředků. Plnění v peněžní nebo naturální formě.
Zadává se jako konkrétní částka.

392 - PLNĚNÍnezú
Pro nezúčtovatelná plnění. Prodej výrobků nebo poskytování služeb zaměstnanci za nižší cenu, než je jejich obvyklá cena, nebo cena, za kterou ji
zaměstnavatel účtuje ostatním odběratelům. Nezapočítává se do základu
pro sociální a zdravotní pojištění. Zadává se částkou.

393 - SOC.VÝPOMd
K zadání částky sociální výpomoci. Částka je daněná.

394 - SOC.VÝPOM.
K zadání částky sociální výpomoci. Částka není daněná.

42 - ZLEP.NÁVRH
Odměna za zlepšovací návrh. Nezapočítává se do hrubé mzdy. Vyplácí se z
ostatních osobních výdajů. Nezahrnuje se do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Na rekapitulaci mezd není sečtena v hrubé
mzdě.

43 – DOHODA o prac. činn.
Mzda za vykonanou práci, jež byla sjednána dohodou o pracovní činnosti,
se zadává v korunách spolu s odpracovanými hodinami.
Odvody z této dohody je možno ovlivnit v kmenovém souboru nastavením
příznaků u sociálního a zdravotního pojištění.
Pokud bude nastaveno - srážet pojistné - bude se vypočítávat a srážet. Je
možno ale i nastavit možnost srážení pojistného pouze nad hranici rozhodného příjmu. Pak se porovnává součet všech DPČ s hranicí, pokud ji překročí, budou srážky provedeny ze všech DPČ.
Nezahrnuje se do hrubé mzdy - vyplácí se z ostatních osobních výdajů. Na
rekapitulaci mezd není sečtena v hrubé mzdě.
© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

231

Pouze pro Vedlejší a Souběžný pracovní poměr, nelze použít na hlavní pracovní poměr. Zároveň musí být nastaven odpovídající druh pracovně právního vztahu. Nastavuje se v OPRAVA - STATISTIKA nebo v panelu
SRÁŽKY/ODCHYKY.

43a – DOHODA Projekt EU
Je určena k výplatě odměn z dohod, které jsou uzavřeny na základě získání
prostředků na projekty financované EU.
Výpočet a nastavení je shodné s MS 43, jedná se pouze o možnost oddělení
těchto vyplacených prostředků od běžných dohod.
Pouze pro Vedlejší a Souběžný pracovní poměr, nelze použít na hlavní pracovní poměr. Zároveň musí být nastaven odpovídající druh pracovně právního vztahu. Nastavuje se v OPRAVA - STATISTIKA nebo v panelu
SRÁŽKY/ODCHYKY.

43b – UČNI odměna
Daní se podle tabulky, sociální ani zdravotní poj. se neodvádí.
Pouze pro Vedlejší a Souběžný pracovní poměr, nelze použít na hlavní pracovní poměr. Zároveň musí být nastaven odpovídající druh pracovně právního vztahu. Nastavuje se v OPRAVA - STATISTIKA nebo v panelu
SRÁŽKY/ODCHYKY.

43e – Dohoda PP do 10.000
Dohoda o provedení práce do 10.000 pro pracovníky, kteří mají podepsané
prohlášení. Sociální ani zdravotní pojištění se nesráží. Na rekapitulaci mezd
není sečtena v hrubé mzdě.
Pouze pro Vedlejší a Souběžný pracovní poměr, nelze použít na hlavní pracovní poměr. Zároveň musí být nastaven odpovídající druh pracovně právního vztahu. Nastavuje se v OPRAVA - STATISTIKA nebo v panelu
SRÁŽKY/ODCHYKY.

43f – Dohoda PP nad 10.000
Dohoda o provedení práce pro odměnu ve výši nad 10.000 Kč. Sráží se sociální a zdravotní pojištění. Na rekapitulaci mezd není sečtena v hrubé
mzdě.
Pouze pro Vedlejší a Souběžný pracovní poměr, nelze použít na hlavní pracovní poměr. Zároveň musí být nastaven odpovídající druh pracovně práv© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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ního vztahu. Nastavuje se v OPRAVA - STATISTIKA nebo v panelu
SRÁŽKY/ODCHYKY.

43g – Dohoda PP do 10.000
Dohoda o provedení práce do 10.000 Kč pro pracovníky, kteří nemají podepsané prohlášení. Sociální ani zdravotní pojištění se nesráží. Na rekapitulaci mezd není sečtena v hrubé mzdě.
Pouze pro Vedlejší a Souběžný pracovní poměr, nelze použít na hlavní pracovní poměr. Zároveň musí být nastaven odpovídající druh pracovně právního vztahu. Nastavuje se v OPRAVA - STATISTIKA nebo v panelu
SRÁŽKY/ODCHYKY.

43i – DPP EU do 10000
Výpočet shodný s 43e

43j – DPP EU nad 10000
Výpočet shodný s 43f

43k – DPP EU do 10000
Výpočet shodný s 43g

44a – DPČ srážková
Mzda za vykonanou práci, jež byla sjednána dohodou o pracovní činnosti,
se zadává v korunách spolu s odpracovanými hodinami a nepřesahující výši
částky rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění. Pro
pracovníky, kteří nemají podepsané prohlášení. Sociální ani zdravotní se
nesráží. Daň je srážková. Tato složka se počítá samostatně např. proti DPP,
ale vyhodnocuje se hranice u jednoho pracovníka po jejímž překročení je
nahlášena chyba výpočtu a musíte použít jinou složku pro DPČ.
Nezahrnuje se do hrubé mzdy - vyplácí se z ostatních osobních výdajů. Na
rekapitulaci mezd není sečtena v hrubé mzdě.
Pouze pro Vedlejší a Souběžný pracovní poměr, nelze použít na hlavní pracovní poměr. Zároveň musí být nastaven odpovídající druh pracovně právního vztahu. Nastavuje se v OPRAVA - STATISTIKA nebo v panelu „SRÁŽKY a
ODCHYKY“.
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44b – DPČ 3500Kč
Částka je shodná s hranicí pro účast na nemocenském poj. a zároveň ji nepřesahuje podle §6 odst. 4 písm b) zák. 586/1992. Mzda za vykonanou práci, jež byla sjednána dohodou o pracovní činnosti, se zadává v korunách
spolu s odpracovanými hodinami v částce 3500Kč. Pro pracovníky, kteří
nemají podepsané prohlášení. Sráží se sociální a zdravotní. Daň je srážková. Tato složka se počítá samostatně např. proti DPP, ale vyhodnocuje se
hranice u jednoho pracovníka, po jejímž překročení je nahlášena chyba výpočtu a musíte použít jinou složku pro DPČ.
Nezahrnuje se do hrubé mzdy - vyplácí se z ostatních osobních výdajů. Na
rekapitulaci mezd není sečtena v hrubé mzdě.

44c – DPČ zálohová
Mzda za vykonanou práci, jež byla sjednána dohodou o pracovní činnosti,
se zadává v korunách spolu s odpracovanými hodinami přesahující výši
částky rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění. Sráží
se sociální a zdravotní pojištění. Daň je zálohová. Tato složka se počítá
samostatně např. proti DPP, ale vyhodnocuje se hranice u jednoho pracovníka po jejímž překročení je nahlášena chyba výpočtu a musíte použít jinou
složku pro DPČ.
Nezahrnuje se do hrubé mzdy - vyplácí se z ostatních osobních výdajů. Na
rekapitulaci mezd není sečtena v hrubé mzdě.

44d – DPČ orgán
Mzda za vykonanou práci zvláštní skupiny zaměstnanců podle §5 písm. a)
zákona č.48/1997 Sb. (člen statutár. orgánů, SVJ a zájmová sdružení), jež
byla sjednána dohodou o pracovní činnosti, se zadává v korunách spolu s
odpracovanými hodinami. Sráží se pouze zdravotní pojištění a srážková
daň. Pro částky vyšší než je rozhodná pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění použijte MS722.

45 - HONORÁŘ
Tato mzdová složka se zadává částkou. Pouze pro částky do 10.000 Kč. Nad
tuto částku použijte MS 451. Na rekapitulaci mezd není sečtena v hrubé
mzdě. Použije se, pokud se nejedná o příjem ze závislé činnosti. § 7 odst. 6.
(§ 36)
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451 - HONORÁŘ
Použijte pro honorář s částkou nad 10.000 Kč. Není příjmem ze závislé činnosti. Na rekapitulaci mezd není sečtena v hrubé mzdě. Použije se, pokud
se nejedná o příjem ze závislé činnosti. § 7 odst. 6.

452 - ODSTUPNÉ
Odstupné se zadává částkou. Zahrnuje se do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Na rekapitulaci mezd není sečtena v hrubé
mzdě.

453 – ODSTUPNÉ sz
Zahrnuje se do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění.

500 - NEPŘÍTOMn
Nepřítomnost z důvodu nemoci. Viz popis následující MS. Pokud je na výplatní pásce MS 5xx, bude se páska tisknout vždy, i když je nulová.

501 - NEPŘÍTOMk
Nepřítomnost z důvodu karantény. (Rozdíl v minulých letech, kdy proti
MS500 neplatila karenční doba a byly propláceny prvé tři dny)
Tato mzdová složka generuje jednu nebo více mzdových složek náhrad
80a,b,c,d,e.
Do polí „OD DO“ se zadá délka nepřítomnosti a víc zadávat nemusíte. Program vyhledá první tři pracovní dny, vygeneruje složku s náhradou, pro
zbývajících 11 kalendářních dnů vygeneruje další složku s náhradou a pro
další dny ještě další složku bez náhrady (dávky ČSSZ).
Program vypočte sazby z redukovaného průměru pro náhrady pro prvé tři
pracovní dny se sazbou 60%; za další dny 60%. Náhrada se vyplácí od 15.
kalendářního dne.
Pracovní dny se vyhodnocují podle týdenního kalendáře, který je zadán ve
kmenovém souboru. Pokud by pracovník neměl pravidelnou týdenní pracovní dobu, je nutno nemoc zadat jako u směnných pracovníků, jak bude
popsáno dále.
U této mzdové složky mají zvláštní význam příznaky v položkách S a M. "1"
v příznaku M znamená, že se jedná o nemoc v minulém měsíci. Příznak S
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určuje, má-li být za minulý měsíc plat sražen (jednička), nebo již sražen byl
(nula).
V poli NEMOC je nutno označit, zda se jedná o pokračování nemoci
z minulého měsíce. Pro pokračování nemoci je možno určit, zda se jedná o
pokračování nemoci v prvých třech dnech, od čtvrtého do čtrnáctého dne
nebo v dalších dnech.
Pokud se zadává nová nemoc, je nutno, aby byla zadána složkou
s prázdným polem NEMOC. Tím se zapíše začátek poslední nemoci, který je
důležitý pro další výpočty.
Jestliže program zjistí, že pracovník měl nemoc do posledního dne minulého měsíce, bude předpokládat, že může dojít k jejímu pokračování. Informace o minulé nemoci je zobrazena modře vedle průměru „poslední nemoc“ a při doplnění nové odchylky bude ve formuláři pro doplnění odchyl-

ky zobrazeno tlačítko „Minulý měsíc byla nemoc. Pokračuje nemoc?“. Před
použitím tohoto tlačítka nejprve doplňte, do kdy nemoc tento měsíc trvá.
Program vygeneruje potřebné složky tak aby navazovaly na nemoc
z minulého měsíce. V případě potřeby je možno složku zadat hodinami i
částkou.
Zvláštním případem zadání nemoci je případ pracovníků s nepravidelnou
pracovní dobou. Takovou nemoc je nutno zadat pomocí hodin a pole
NEMOC. (Při zadání hodin nebude prohledáván kalendář) Ukážeme na příkladu:
Trochu složitější je zadání u pracovníků, kteří mají nepravidelné směny.
Zadávání vysvětlíme na příkladu: Pracovník pracuje ve směnném provozu
směna začíná v 6 a končí v 18 hod. Pracovní neschopnost má od 5., kdy ještě odpracoval dvě hodiny, do 26.
den

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

nemoc

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

plánováno

12

mzda

2

12

12

12

12

12
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1. zápis

10

12

12

12

12

2. zápis

12

12

3. zápis

12

SOC

Od 1.7.2019 má zaměstnanec prvních náhradu mzdy prvních 14 dnů. Ve
směnném provozu se to týká dnů, kdy má naplánovanou směnu. Proto
v nemoci uvedete v těchto dnech počet plánovaných hodin.
Takovou nemoc musíte zadat odděleným zápisem pro prvních 14 dnů a
druhým zápisem od 15. dne s uvedením OD,DO,HOD a NEMOC:
MS

Od – do

Hodin

nemoc

500

5-18

58

--

500

19-26

36

3

Pokud nemoc zasahuje do dalšího měsíce u pracovníka ve směnném provozu, který v dalším měsíci v době nemoci plánovánu směnu nemá, nelze
použít nulu v počtu hodin. Pro toto období použijete mzdovou složku 59
s uvedením dnů nemoci od/do.
Kvůli statistice ISP je nutno rozlišovat pracovní úraz zápisem do pole poznámka kódem:
*UP

pracovní úraz

*UO

nepracovní úraz

502 - KARANTÉNA+PŘÍSP
Karanténa s příspěvkem 370Kč za každý kalendářní den karantény nebo
izolace podle Zák. 121/2021 Sb. platné pro březen a duben 2021. K mzdové
složce 502 se automaticky generuje 80c (náhrada) a 80f jako příspěvek
k náhradě. Příspěvek 370Kč za kalendářní den spolu s náhradou nesmí být
vyšší než 90% platu, jako kdyby zaměstnanec byl v práci. U pravidelné pracovní doby zadáváte jen OD/DO. U nepravidelné musíte MS502 rozdělit na
počet hodin v prvních 14 dnech karantény s kódem nemoci „nová nemoc“
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a s druhou MS502 s počtem hodin nad 14. den karantény a kódem nemoci
„pokračování nemoci nad 14. Den“. Záleží na počtu dnů i odpracovaných
hodinách, protože se příspěvek 370 Kč počítá za kalendářní dny, ale přičítá
se k náhradě za odpracované dny (hodiny) a porovnává s průměrnou náhradou mzdy za pracovní dny (hodiny).

52 - OŠETŘOVÁNÍ
Tato mzdová složka generuje mzdovou složku 81 (ošetřovaní člena rodiny).
Do OD DO se zadá délka nepřítomnosti. Vygenerovaná složka 81 bude
omezena na 9 nebo 16 kalendářních dnů podle toho, zda je v kmenovém
souboru u pracovníka zadáno OSAMELA. Složka se dá zadat pouze do jednoho měsíce, její pokračování z minulého měsíce je nutno kombinovat se
složkou 591 a 592.

56 - RODIČ.PŘÍS.
Složka se použije jen tehdy, když pracovník přechází z vyjmutí "M" na rodičovský příspěvek uprostřed měsíce. V kmenovém souboru zadáte návrat z
vyjmutí a složkou 56 zadanou do odchylek s OD a DO zadáte pokračování.
Při přechodu na nový měsíc tato složka vymaže v kmenovém souboru datum návratu z vyjmutí a do data vyjmutí zapíše datum vytvořené z OD a
zpracovávaného měsíce, do kódu vyjmutí zapíše "P". Zápis do kmenového
souboru se neprovede, pokud nebude zadáno DO=31. Při výpočtu pásky
bude zobrazeno hlášení „Návrat z vyjmutí – zrušit vyjmutí?“, odpovíme klávesou Enter.

59 - NEPL.NEMOC
Složka se použije, pokud je pracovník nemocen a nebudou mu vypláceny
dávky. Nemá doklady o nemoci.

591 - OŠETŘ.nepl
Složka se použije, pokud pracovník nedodal doklady pro zlikvidování Ošetřování člena rodiny. Kalendářní dny budou započteny do vyloučené doby.

592 - OŠETŘ.nepl
Viz předchozí MS, ale kal. Dny se do vyloučené doby započítávat nebudou.

594 - MAT.DOV
Mateřská dovolená. Vyloučené doby se počítají jen do dne porodu. Datum
se zadává Oprava – Nástup.
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595 – OTCOVSKÁ DOVOLENÁ
OPP – otcovská poporodní péče. Zadává se pouze rozsah OD/DO. Nezadává
se částkou.

60 - NEPL.VOLNO
Tato mzdová složka snižuje počet odpracovaných hodin a zadává se OD DO.
Zvláštní význam zde má příznak v položce M a S. Po zadání jedniček do
těchto položek se srazí plat se sazbou minulého měsíce - jedná se tedy o
neplacené volno proúčtované o měsíc pozadu. Zadáme-li dvojku, při výpočtu bude tato mzdová složka ignorována a při přechodu na další měsíc bude bez příznaku doplněna do souboru měsíčních odchylek. Složka zvyšuje
základ pro zdravotní pojištění.
Poznámka pro změnu v roce 2009: Změna oproti stávajícímu stavu je ve vyloučených dobách.
Nově se nebudou vylučovat dny pracovního volna bez náhrady příjmu
(tzv. neplacené volno). V případech, kdy zaměstnanec má na pracovní volno nárok podle zvláštního právního předpisu (např. NV 590/2006 Sb.) by se
i nadále vylučovaly dny neplaceného volna při stěhování, doprovodu některých rodinných příslušníků nebo při vlastní svatbě, kdy jsou 2 dny volna,
ale pouze jeden s náhradou mzdy, protože na toto volno má zaměstnanec
nárok podle NV. Tato změna rozmělní zaměstnanci, který čerpal delší období neplaceného volna, jeho denní vyměřovací základ.
Nové jsou MS 60a a 60b, které slouží pro dny pracovního volna na které má
zaměstnanec právo podle zvláštního předpisu. V ostatních MS
601,602,603,60 jsou již změněny způsoby výpočtu vyloučených dob tak, jak
se používají od ledna 2009.

61 - ABSENCE
Doba neomluvené absence se zadává OD DO. Při použití jedniček v položkách M a S se bude jednat o minulý měsíc a k výpočtu se použije příslušná
sazba. Složka zvyšuje základ pro zdravotní pojištění. Generuje složku 796,
zdravotní pojištění za zaměstnavatele platí zaměstnanec.

62 - DOVOLENÁ
Dovolená se zadává OD/DO nebo v hodinách. Pokud použijete kombinaci
OD/Do a hodin, přednostně se použijí hodiny. Hodiny vyplňujete jen u zaměstnanců s nepravidelnou pracovní dobou. Zvláštní význam mají příznaky
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v položkách S a M. Při zadání jedniček v těchto položkách se bude jednat o
dovolenou za minulý měsíc a k výplatě náhrady a pokrácení platu se použijí
sazby platné v minulém měsíci. Při zadání dvojky do příznaku M nebude tato mzdová složka vypočítávána, ale při přechodu na nový měsíc bude bez
příznaku doplněna do souboru měsíčních odchylek.
Příklad: Zaměstnanec má na kartě týdenní pracovní dobu 40 hodin (Po-Pá
po 8h). Na pondělí má naplánovanou směnu 12h, úterý den volna. Dovolená Po-Út zadaná OD/DO by byla na výplatní pásce ve výši 16h, proto u
srážky MS62 zadáte také, nebo pouze, do pole „hodiny“ skutečnou pracovní
dobu připadající na dovolenou ve výši 12h.

621 - DOVOLENÁmr
Zadávání a výpočet této složky je stejný jako u složky 62. Byla zavedena pro
umožnění nastavení odlišného účtování.

631 - DOV.PROPL (proplacená dovolená)
Tato mzdová složka nesnižuje počet odpracovaných hodin. Zadává se v korunách, hodinách nebo v počtu dnů (do pole DO). Zadaný počet dnů neovlivní odpracované dny ani vybranou dovolenou. Používá se též k opravám
již vyplacené dovolené a to zadáním částky se znaménkem plus nebo mínus.

64 - PLAC.VOLNO
Tato mzdová složka se používá pro poskytování ostatních placených náhrad
(pohřeb, svatba, stěhování apod.) Zadává se OD/DO. Zvláštní význam mají
příznaky v položkách S a M. Pokud budou v obou příznacích jedničky, bude
k výpočtu použita sazba za minulé období. Pokud bude v příznaku M uvedena dvojka, v běžném měsíci nebude tato mzdová složka zpracovávána a
při přechodu na nový měsíc bude doplněna do souboru měsíčních odchylek
s nulovými příznaky.

641 - PROSTOJ
Zadává se počtem hodin, popř. OD-DO a sazbou (sazba 0,8=80%) se symbolem „%“, která bude vypočtena z průměru pro náhrady. Lze zadat kombinací hodin a sazby bez procent. Zdravotní pojištění do min.mzdy platí firma, v poli "z minima" je nutno zapnout "f".
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642 – Náhr.§54ZP
Použije se u pracovníka, který dal výpověď podle § 54 ZP (nebyla mu vyplacena mzda).

643 - SAMOSTUDIUM
Za dobu volna k dalšímu vzdělávání formou samostudia, přísluší pedagogickým pracovníkům náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Za
dobu uvedeného volna tedy nenáleží plat (nejde o výkon práce), ale jeho
náhrada. Náhrada platu není v tomto případě zákonem stanovena ve výši
průměrného výdělku (na jehož výpočet se vztahuje § 17 zákona č. 1/1992
Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve
znění pozdějších předpisů), ale ve výši platu, na který by zaměstnanci vznikl
nárok, pokud by toto volno nečerpal. Zaměstnanci se tedy prakticky
v důsledku čerpání volna jeho měsíční příjem nemění.

65 - STUD.VOLNO
Studijní volno se zadává OD DO. Zvláštní význam zde mají příznaky v položkách S a M. Jestliže se jedná o studijní volno za minulý měsíc, zadají se do
obou příznaků jedničky a při výpočtu tak budou automaticky použity sazby
platné v minulém měsíci. Bude-li v příznaku M dvojka, bude ignorováno
zpracování v běžném měsíci a tato mzdová složka bude při přechodu na
nový měsíc převedena do souboru měsíčních odchylek s nulovými příznaky.

66 - PŘEKÁŽKY (překážky v práci)
Generuje 100% náhradu z průměru. Podle §209 ZP lze po dohodě s odbory
nebo interním nařízením snížit až na 60% v případě dočasného omezení
odbytu výrobků nebo omezení poptávky po službách zaměstnavatele
(podnikatelská sféra). Pro snížení procent náhrady zaškrtněte mzdovou
složku jako privátní, zadejte symbol "%" a do sazby např. 0,8 (80%). Zdravotní pojištění do min.mzdy platí firma, v poli "z minima" je nutno zapnout
"f".

67 - SVÁTEK (náhrada mzdy za svátek)
Tato složka je u pracovníků odměňovaných hodinovou mzdou (typ pracovního poměru "D") generována automaticky, pokud se svátek v kalendáři
nepřekrývá s nemocenskou. Sazba je průměr pro náhrady.
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69 - *btto*
Tato mzdová složka se nezadává. Je vypočtena automaticky. Maximální
částka k výpočtu je 99.999.999 Kč.

70 - STRAVA (peněžitý příspěvek)
Tato mzdová složka má v souboru mzdových složek zadánu sazbu 10
Kč/den (možno upravit na privátní). Zadává se ručně do odchylek a slouží
pro zadávání peněžitého paušálu na stravu pro zaměstnance s nepravidelnou pracovní dobou. V parametrech modulu je uvedena maximální hranice
70% podle §163 zák. 262/2006, se kterou se sazba u MS70 porovnává a
použije se dále MS706 pro částku do výše parametru bez odvodu
(daň+soc+zdr) a nad tuto částku se generuje MS70d s odvody
(daň+soc+zdr).

701 - CESTOVNÉ
Úhrada cestovného. Zadává se jako konkrétní částka.

702 - STAB.PŘÍSP
Stabilizační příspěvek. Zadává se v korunách. Daní se se mzdou.

703 - DIVIDENDY
Zadávají se částkou a jsou daněny zvláštní sazbou 15%.

704 - POSK.MOT.V
Poskytování motorového vozidla. Složka se nezadává, je generována při
zadání částky do pole „Auto“ na kartě „Daňové odpočty a pojistné“.

705 - JUBIL.FKSP
Jubileum vyplacené z FKSP. Částka se nenačítá do základů pro sociální a
zdravotní pojištění.

706- STRAVA (srážka na stravu)
Generuje se automaticky, ručně se nezadává. Tato mzdová složka má v
souboru mzdových složek zadánu sazbu -10 Kč/den (možno upravit na privátní). Je generována automaticky, pokud na kartě zaměstnance je v
STRAVA je znak "N". Srazí se denní částka za každý odpracovaný den z čisté
mzdy, např. pro doplacení ceny stravenky zaměstnancem.
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Lze použít také pro paušální peněžní příspěvek na stravu tak, že provedete
úpravu MS na privátní a zadáte kladnou částku do výše 70% maximální
částky podle §163 zákona 262/2006. Opět nastavíte na kartě zaměstnance
STRAVA na „N“.
Pro vyšší peněžitý příspěvek na stravu než je 70% max. částky, použijete
nastavení podle MS70d.

707 NEPENĚŽ.PLNĚNÍdsz
Částka pouze zvyšuje základ daně, soc. a zdravotního pojištění. Nevyplácí
se! Použije se v případě, kdy bude překročena hranice Osvobození ročního
příspěvku firmy na penzijní a životní pojištění zadané složkou 712 a 715.
Hranice pro Osvobozený roční příspěvek firmy na PP se zadává v parametrech modulu Mzdy.

708 NEPENĚŽ.PLNĚNÍsz
Částka pouze zvyšuje základ soc. a zdravotního pojištění. Nevyplácí se! Od
MS 707 se liší, že nezvyšuje základ daně.

709 - NEPENĚŽ.PLNĚNÍd
Nepeněžní plnění. Částka pouze zvyšuje základ daně. Nevyplácí se!

70a – NEPENĚŽ.PLNĚNÍ%
Částka pouze zvyšuje základ soc. a zdravotního pojištění. Nevyplácí se! Daní
se srážkovou daní.

70b – Kapesné
Zadává se částkou. Započítává se do čisté mzdy.
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70d – STRAVA nadlimit
Genereuje se automaticky spolu s MS 706 v případě označení v poli
STRAVA znakem „K“. Použijete jako privátní pro částku nad limit peněžitého příspěvku na stravu použitého u privátní MS 706. Nadlimitní částka podléhá zdanění a odvodu pojištění.
Příklad: Zaměstnanci firma poskytne 100Kč jako peněžitou náhradu stravy.
Podle §163 zák. 262/2006 a vyhlášky MPSV je peněžitý příspěvek pro rok
2021ve výši 70% horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaných platem při pracovní cestě trvající 5-12 hodin. Horní
hranice pro rok 2021 je 108Kč, 70% z tého částky je 75,60Kč.
U zaměsnance nastavíme STRAVA na „K“

V parametrech modulu MZDY (pravým tlačítkem myši na modul mzdy) nastavíte mzdovou složku 706 jako privátní a zadáte sazbu 75,60Kč.Tato částka se nedaní a nepočítá se do základu soc a zdr poj. Pro částku nad tento
limit použijete
opět jako privátní mzdovou
složku 70d a
zadáte částku
24,40Kč do sazby. Tato částka již bude daněná a odvádí
se z níc soc i
zdr poj.
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71 - REFUNDACE
Zadává se počet hodin (sazba je vypočtena automaticky z tarifu) nebo přímo v korunách.

711 - NÁHR.VÝDĚL
Náhrada ušlého výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle §194 zákoníku práce. Zadává se částka. Částka se daní se mzdou a nenačítá se do
základů pro sociální a zdravotní pojištění.

712 - PENZ.POJ.f
Příspěk organizace na penzijní připojištění. Generuje se po vyplnění penzijní pojišťovny, částky nebo procent na kartě Odvody daně a pojistné.

Program hlídá překročení částky (MS712+715) nad částku zadanou v parametrech modulu Mzdy (Osvobozený roční příspěvek firmy na penzijní pojištění). V tom případě bude vygenerována MS 707.
Pro případný odvod je třeba zadat ještě MS 937. V případě odvodu procent
se v odchylkách zadá počet procent do pole „Částka“ a procenta (%) do pole „%“.
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713 - PODÍLFONDf
Příspěvek zaměstnavatele pracovníkovi na podílový fond. Zadává se částkou do odchylek nebo do srážek. Částka se daní se mzdou a zvyšuje základ
sociálního a zdravotního pojištění. K odvodu částky je nutno použít složku
936.

714 - ZÁPŮJČKA
Zápůjčkou lze pracovníkovi vyrovnat zápornou dobírku. Zadává se jako
konkrétní částka. Při přechodu na nový měsíc tato složka nebude vymazána
z odchylek. Bude převedena do příštího měsíce se stejnou (ale zápornou)
částkou a s označením "1" v poli "M". Při výpočtu bude zpracována, pracovníkovi bude částka odečtena a při přechodu na další měsíc bude již ze
souboru vymazána (pokud bude vynulována). Program rozlišuje převedení
nebo nepřevedení složky do příštího měsíce podle příznaku v poli "M". Pokud nepožadujete převod do příštího měsíce, zadejte ji s M=1.

715 - ŽIV.POJ.f
Slouží k výplatě částky, kterou firma přispívá zaměstnanci na jeho životní
pojištění. Protože bude vyplácena každý měsíc, je vhodné ji umístit do trvalého souboru srážek. Bude respektováno číslo složky a bude měsíčně automaticky vyplácena. Spolu s MS712 je kontrolována hranice podle parametrů modulu Mzdy. Při překročení bude vygenerována MS707 a zvýšen
základ daně.

721 - STA.ORGciz
Odměna členům statutárních orgánů cizincům. Daní se srážkovou daní
15%. SP a ZP se nesráží. Viz. kapitola Statutární orgány – musí být samostatný pracovní poměr.

722 - STATUT.ORG
Odměna členům statutárních orgánů. Daň je zálohová, sráží se ZP. Při odměně vyšší, než je nastaveno v parametrech mezd, bude sráženo důchodové pojištění. Viz. kapitola Statutární orgány - musí být samostatný pracovní
poměr.
Musí být zaveden jako samostatný pracovní poměr (třeba souběžný) a
označený jako jednatel, společník, atd. Musí být nastavena činnost P/R/S.
Za těchto předpokladů bude program kontrolovat nastavenou hranici. Za
činnosti P a R se neodvádí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.
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722 - STATUT.ORG.ciz.nerez
Odměna členům statutárních orgánů cizincům nerezidentům. Daní se srážkovou daní se sazbou 15%. ZP se sráží. Viz. kapitola Statutární orgány –
musí být samostatný pracovní poměr.

73 - STIPENDIUM
Tato mzdová složka se zadává v korunách. Je vhodné ji umístit do souboru
trvalých srážek, kde je respektováno číslo mzdové složky; tato částka se
nesrazí, ale automaticky se měsíčně doplňuje do výplatní pásky, a není ji
tedy nutno každý měsíc znovu zadávat.

731 - BOLESTNÉ
Zadává se přímo jako konkrétní částka. Z částky se neodvádí ani daň, ani
pojistné.

77 - DAŇ-M.ROK
Složka se použije pro vrácení přeplatku daně z příjmu za minulé zdaňovací
období. Zadává se s minusovým znaménkem.

77a - Oprava daně
Oprava daně za minulé roky podle §38i. Nezapočítává se do vyúčtování daně.

78 - DAŇ %
Složka se generuje automaticky při použití paušální srážky daně. Je možno
ji též zadat do odchylek (při opravách), pak se zadává s částkou.

78a DAŇ-SLEVA
Sleva na poplatníka. Generuje se automaticky na základě zadané slevy v
kmenu na kartě „Daň, pojistné“ v poli "sleva na poplatníka".

78b DZ-SLEVA
Daňové zvýhodnění na vyživované děti. Generuje se automaticky pokud
je v kmenu na kartě „Daň, pojistné“ vyplněno pole "daňové zvýhodnění
na děti".
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78c DZ-BONUS
Generuje se automaticky, do výše daňového zvýhodnění na vyživované děti, pokud vypočtená záloha na daň snížená o slevu na poplatníka a snížená
o toto zvýhodnění je menší než 0. Započítává se do výpočtu exekucí.

780 - DAŇ
Tato mzdová složka je určena pro případné úpravy daňové zálohy za současné zdaňovací období.

780 - DAŇ – ZÁKLAD
Tato mzdová složka ovlivňuje základ pro výpočet daně.

782 - DAŇ-ZÁLOHA
Tato mzdová složka je generována automaticky. Ručně se nezadává.

783 - DAŇ-SOLIDÁRNÍ ZVÝŠ.
Tato složka se generuje od ledna 2013, vše nad čtyřnásobek se daní navíc
7%.

784 - SOC.POJIŠŤ
Složka je generována automaticky, obsahuje srážku na sociální pojištění.

785 - SOC.ZÁKLAD
Složka upravuje základ sociálního pojištění. Používá se při opravách.

786 - ZDR.POJIŠŤ
Složka se generuje automaticky, obsahuje srážku na zdravotní pojištění.

787 - ZDR.ZÁKLAD
Složka upravuje základ zdravotního pojištění. Používá se při opravách.
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788 – DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ
Generuje se automaticky pro tzv. druhý pilíř důchodového spoření, pokud
má zaměstnanec na záložce „Daň, pojistné“ zaškrtnuté pole s názvem
„Účast na důchodovém spoření“. V parametrech modulu mzdy musíte mít

zadánu pojišťovnu s kódem DS.
Při tisku srážek SOC. POJ. Bude vytvořen soubor XML pro FÚ.

795 - ZP za ORG
Generuje se automaticky při použití složky 602. Nesnižuje daňový základ.

796 - ZP za ORGd
Generuje se automaticky, pokud základ pro zdravotní pojištění nedosáhl
minimální mzdy a v kmenovém souboru je zadáno "p" v poli "z minima?".
Snižuje daňový základ.

797 - ZP za ORG
Generuje se automaticky při použití složky 601. Nesnižuje daňový základ.

80a NÁHRADAn
Generována automaticky při nemoci.
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80b NÁHRADAnd
Generována automaticky při nemoci, pokud je v parametrech nastaven
doplatek při nemoci.

80c NÁHRADAk
Generována automaticky při karanténě (MS 501, 502).

80d NÁHRADAkd
Generována automaticky při karanténě, pokud je v parametrech nastaven
doplatek při nemoci.

80e Dávky-ČSSZ
Generována automaticky při zadání nemoci. Od 15. dne nemoci.

80f NÁHRADAk+370
Generována automaticky k mzdové složce 502. Popis použití naleznete u
MS502.

81 - DNP-OŠETŘ
(náhrada za nemoc - ošetřování)
Tato mzdová složka se nezadává. Je generována automaticky při použití
mzdové složky 52-ošetřování. Kalendářní dny budou započteny do vyloučené doby.

811 - OŠETŘ.nepl
Složka se generuje automaticky při použití složky 52 na dny neplaceného
OČR. Kalendářní dny nebudou započteny do vyloučené doby.

89 - * ntto * (čistý příjem)
Tato mzdová složka se nezadává. Je vypočtena automaticky.

90 - ZÁLOHA (řádná záloha)
Tato mzdová složka se nezadává, je převzata ze souboru evidence pracovníků z položky ZÁLOHA.
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91 - ÚPR.ZÁLOHY (úprava zálohy)
Zadává se částka v korunách, o kterou se upraví řádná záloha jen pro běžný
měsíc. Tato mzdová složka je určena k jednorázové úpravě řádné zálohy. Je
možno použít znaménko plus i mínus.

92 - MIM.ZÁLOHA (mimořádná záloha)
Tato mzdová složka se zadává v korunách. Pokud se použije před zpracováním záloh, zvýší se o tuto mzdovou složku řádná záloha a tento součet bude uveden na podpisové výplatní listině.

93 - ODBORY
Tato mzdová složka se nezadává. Je vypočtena automaticky v případě, že v
souboru evidence pracovníků je zadán příznak A nebo N v položce kmene
ODB. Způsob výpočtu srážky pro odbory je možno nastavit v PARAMETRY.

931 - ODBORYvypo (odbory vypočítané)
Částka pro odbory je automaticky vypočtena a protože v tomto případě je
v souboru evidence uvedeno písmeno "N", není z výplaty srážena, pouze
informuje, jaká částka je určena k zaplacení příspěvku. Tato částka se následně objeví na seznamu příspěvků odborům.
Srážka se vypočítává buď procentem čisté mzdy nebo podle tabulky:
do 600

1,-

4501-4900

47,-

601-800

4,-

4901-5500

52,-

801-950

7,-

5501-6500

60,-

951-1050

9,-

6501-7500

70,-

1051-3050

1%

7501-8500

80,-

3051-3300

32,-

8501-9500

90,-

3301-3500

34,-

9501-10500

100,-

3501-3700

36,-

10501-11500

110,-

3701-3900

38,-

11501-12500

120,-

3901-4100

40,-

12501-13500

130,-

4101-4500

43,-

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

251

Za každých dalších 1000,-Kč se příspěvek zvyšuje o 10,-.
Způsob výpočtu se volí v parametrech modulu Mzdy.

932 - ODBORYsraž (Odbory sražené)
Částka pro odbory je automaticky vypočtena. Protože v tomto případě je v
souboru evidence pracovníků uvedeno "A", je tato částka z výplaty sražena.
Ručně se nezadává. Může být zadána do srážek a vystupovat na převodní
příkaz.

935 - PENZ.POJIŠ
Odvod na penzijní pojištění pracovníka. Do trvalých srážek zadejte částku,
číslo účtu, specifický symbol, variabilní symbol, atd.

936 - PODÍL.FOND
Odvod na podílový fond. Složka se zadá částkou do srážek. Není nutno u ní
zadávat bankovní spojení, při tisku převodního příkazu se použije bankovní
spojení (podle čísla fondu zadaného v kmenovém souboru) z číselníku pojišťoven. Variabilní symbol bude použit z kmenového souboru. Pokud je
použita složka 713, je nutno částku, která se sráží zaměstnanci, zvýšit o příspěvek zaměstnavatele uvedený ve složce 713.
Pokud je zadáno procento srážky do podílového fondu, bude složka vygenerována automaticky. Pokud při zadání procenta srážky též přispívá zaměstnavatel, pak je nutno do souboru srážek zadat samostatnou složku pro
odvod příspěvku zaměstnavatele se stejnou částkou, jaká byla použita v
MS713.
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937 - PENZ.POJ-F
Odvod příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění.
Příspěvek a srážku je možno zadat dvojím způsobem v kmeni u pracovníka
na kartě „Daň, pojistné“:
1) Zadejte částku do pole Částka a do srážek zapište MS 937 a zadejte stejnou částku.
2) Zadejte počet procent do pole „%“. Do srážek zadejte MS 937 s počtem
procent v poli „Částka“ a do pole „%“ zapište znak %.

Program vygeneruje MS 712, tím firma přispěje pracovníkovi a složkou 937
bude provedena srážka a odeslání částky. V obou MS musí být po výpočtu
stejná částka, zkontrolujte!

938 - ŽIV.POJ.-F
Odvod příspěvku zaměstnavatele na životní připojištění

PŘEDNOSTNÍ A NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY 940-944
Následující mzdové složky 940-944 jsou určeny pro srážení pohledávek.
Výpočet se provede z čisté mzdy. Vypočte se základní nezabavitelná částka,
k jejímu výpočtu je nutné správné nastavení životního minima jednotlivce a
normativní náklady na bydlení (zkontrolujte v parametrech MZD). Vypočtou se třetiny a částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.
Tyto částky program uloží a použije je při výpočtu jednotlivých srážek. Pokud budou srážkami vyčerpány, budou případné další srážky zkráceny.
V dalším textu jsou tyto částky označeny : 1,2,V.
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Srážky jsou zpracovány podle pořadí MS a podle data doručení. Pokud
chcete změnit pořadí při více srážkách uvnitř jedné MS, změňte datum doručení.
Pro správné zadání těchto srážek je nutno mít znalosti překračující možnosti tohoto manuálu, doporučujeme knihu „EXEKUCE srážkami ze mzdy“, vydal ANAG.

940 - NÁPR.OPATŘ (nápravné opatření)
Zadává se do souboru trvalých srážek procentem do pole částky. Částka se
vypočte zadaným procentem z hrubé mzdy.

942 - VÝŽIVNÉ
Částka zasílaná na základě dohody nebo soudního rozhodnutí jako výživné.

943 - EXEKUCE
Univerzální složka pro výpočet exekucí. Pokud není zadáno pole SOUBĚH,
slouží ke srážce přednostních exekucí. Je-li zadána s Kč, bude srážka omezena na tuto částku. Zároveň je možno použít i kód SOUBĚH. Zbytek vypočtené částky pro pohledávky bude uplatněn pro další pohledávku.

SOUBĚH PŘEDNOSTNÍ A NEPŘEDNOSTNÍ EXEKUCE
Postup zadání je následující: Exekuce, u kterých je nutno zadat souběh musí být na začátku srážek, tzn. musí mít stejný a nejnižší datum doručení
(nebo může být prázdný) a musí být zadány složkou 943.
První exekuci můžete ovlivnit zadáním pole SOUBĚH. Zbytek bude odeslán
na následující MS 943.
Pole SOUBĚH může mít tuto hodnotu:
prázdné .....

Bude sražena 1. a 2. třetina a vše nad

1

.........

bude sražena 1. třetina

1V

.........

bude sražena 1. třetina a vše nad

2V

.........

bude sražena 2. třetina a vše nad

"vše nad" je zbytek čisté mzdy přesahující součet ŽMJ+NNB.
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Jako příklad: sráží se nepřednostní pohledávka MS 944 a dostanete přednostní pohledávku. MS 944 nepřednostní pohledávky se změní na 943 a zadá se SOUBĚH="1". Jako další zadáte se stejným nebo prázdným datem doručení (pokud je srážek více) další přednostní pohledávku MS 943 a do
SOUBĚH zadáte "2V". O ukončení srážení budete informováni, pak je nutno
zadání MS změnit podle nastalé situace.
Bude zaplacena nepřednostní pohledávka - vymažete MS zaplacené pohledávky a do přednostní zadáte SOUBĚH=" ".
Bude zaplacena přednostní pohledávka - vymažete přednostní pohledávku
a u nepřednostní vymažete pole SOUBĚH a změníte ji na MS 944.

SOUBĚH VÍCE PŘEDNOSTNÍCH NEBO VÍCE NEPŘEDNOSTNÍCH
POHLEDÁVEK
Obě pohledávky musí mít stejný datum doručení, u první pak zadáte do pole PODÍL jaký díl má být touto srážkou sražen, Např. při dvou nepřednostních pohledávkách použijete MS 944 a do pole podíl zadáte "2". V případě
3 pohledávek zadáte do pole podíl "3" atd.
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UKONČENÍ SRÁŽKY POHLEDÁVKY
Pokud je zadána částka, která se má srazit a dojde k jejímu splacení, program zahlásí chybu a je nutno srážku změnit a do pole částka zadat zbývající částku ke srážce. Uschované částky budou poníženy jen o zadanou částku a budou použity pro případnou následující srážku.
Pokud máte zadáno více exekucí, zkontrolujte pro příští měsíc zadání
SOUBĚH a PODÍL ostatních exekucí, jestli je není nutno změnit.

KOREKCE EXEKUCE
Na panelu SrážkyOdchylky
a
v kmenových údajích
pracovníka
tlačítkem Oprava
lze korigovat čistou mzdu a nezabavitelnou částku
při výpočtu exekucí. Zaškrtávátko
vedle těchto polí
slouží pro volbu, jestli mají být obě pole při přechodu na nový měsíc vynulována.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

256

Tyto korekce použijete například:
- pracovník je důchodce a má exekuci na důchod, nezabavitelná částka je
mu srážena z důchodu,
- pracovník je důchodce a z důchodu mu není srážena exekuce, o výši důchodu je nutno navýšit čistou mzdu.

944 - EXEKUCE 1/3
Pro zadání nepřednostních exekucí. Možno zadat také MS943 s parametrem SOUBĚH=1V.

945 - ZÁKON.SRÁŽKA
Tato mzdová složka slouží ke srážení ostatních zákonných srážek, které nelze vyřešit předchozími složkami pro výpočet exekucí. Zadává se částkou do
souboru trvalých srážek.
Exekuci vypočtete mzdovou složkou pro exekuci, v okně popisu výpočtu je
zobrazena čistá mzda a nezabavitelná částka. Vypočítejte částku, exekuci
přepište na 945 a zapište částku. Protože stejnou operaci budete asi muset
udělat příští měsíc, použijte u pracovníka MS poznámka zadanou do trvalých srážek (popis je za MS99).

946 – EXEKUCE BONUSU
Pro srážku vypočteného bonusu. Daňový bonus se na základě exekučního
příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky srazí celý. Na tento exekuční příkaz se nevztahuje pořadí, které mají pohledávky
při srážkách ze mzdy.

949 - OST.SRÁŽKY
Slouží ke srážení ostatních dohodnutých srážek. Zadává se částkou do souboru trvalých srážek.

95 - ZÁPŮJČKY
Tato mzdová složka se umisťuje do souboru trvalých srážek. Je automaticky
měsíčně přebírána a srážena, aniž by se musela každý měsíc zadávat. V případě nutnosti je možno ji zadat i ručně jako měsíční odchylku.
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96 - ZÁPŮJČKYfksp
Půjčky poskytnuté z fondu kulturních a sociálních potřeb. Tato mzdová
složka se umísťuje do souboru trvalých srážek. Je automaticky měsíčně
přebírána a srážena, aniž by se musela každý měsíc zadávat.

960-969 - Složky uživatelské
Tyto složky slouží pro specifické srážky. Jejich název si můžete změnit ve
funkci SLOŽKY. Program zajistí jejich přenos ze staré verze při reinstalaci
systému.

960 - POHLzaZAM
961 - NÁJEMNÉ
962 - Pokuty
Pokuty ve prospěch jiných osob.

963 - Zadržení mzdy
Srážka ze mzdy po dohodě se zaměstnavatelem.

963 - NÁHR.ŠKOD
97 - POJISTKA
Tato mzdová složka se umisťuje do souboru trvalých srážek. Je automaticky
měsíčně přebírána a srážena.

98 - SPOŘENÍ
Zadává se do souboru trvalých srážek.

985 - SPOŘ.pohyb (spoření pohyblivé)
Zadává se do souboru trvalých srážek. S touto mzdovou složkou se zachází
stejně jako se mzdovou složkou 98-SPOŘENI, ale pokud při výpočtu vychází
záporná dobírka, je částka snížena nebo neuplatněna.

988 - POUKÁZKOU
Zadává se do souboru trvalých srážek. Určuje, jaká částka má být odeslána
poštovní poukázkou. Jestliže je zadaná částka vyšší než vypočtená mzda k
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vyplacení, bude částka zkrácena. Jestliže není zadána částka, bude poukázkou odeslána celá vypočtená mzda.

989 - PŘ.na ÚČET (převod na účet)
Zadává se do souboru trvalých srážek. Při použití této mzdové složky se
částka vypočítaná jako dobírka převede do souboru srážek jako spoření.
Tuto mzdovou složku není dovoleno zadávat v korunách nebo do souboru
měsíčních odchylek.

99 - DOBÍRKA
Tato mzdová složka se nezadává. Je výsledkem výpočtu výplatní pásky.

_ _ - PŘIPOMÍNKA (POZNÁMKA)
Mzdová složka s prázdným polem čísla mzdové složky zadaná do srážek.
Slouží k uložení poznámky, která bude oznámena při výpočtu. Bude zobrazen panel se jménem zaměstnance a poznámkou uloženou v poli PŘÍJEMCE
a POZNÁMKA. K zobrazení tohoto upozornění až od určitého zpracovávaného období použijte zadání data do pole KONEC.

Způsob zobrazení je možno zvolit v parametrech MZD zaškrtávátkem
„zastavovat výpočet při poznámce ve srážkách“. Pokud bude vypnuto,
budou všechny poznámky zobrazeny hromadně až po ukončení výpočtu.

Poznámka k výpočtu mzdových složek:
Mzdové složky začínající "4" nejsou sčítány do 9. sloupce (PLAT) tzn. do
hrubé mzdy, ale do ostatních osobních nákladů. Proto je při vytváření tabulky účtů nutno dbát na správné zadání čísel účtů.
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4. ÚČETNICTVÍ
Modul obsahuje programy pro zpracování podvojného účetnictví. Po instalaci
systému jsou k použití tři typy účetní osnovy a je naplněna tabulka účetních souvztažností. Předpokládá se, že tyto soubory si uživatel před zahájením práce přizpůsobí pro své potřeby.
Modul je propojen s ostatními moduly systému KOSYS.
V ostatních modulech je prováděno automatické účtování a tyto položky jsou
přenášeny do modulu UCT. Tyto položky jsou označeny specifickým číslem dokladu a jsou blokovány proti úpravám. Stejně jsou zablokovány všechny záznamy v
UCT po vytisknutí výsledovky. Zablokované záznamy jsou na obrazovce odlišeny
barevně.
Postup při zahájení práce s modulem je uveden v následující kapitole.
Po zvolení modulu UCT v hlavním menu je Vám nabídnuta další volba:
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4.1. Volba účtové osnovy
Přesunuto do parametrů modulu Účetnictví.

4.2. Účtová osnova
přesunuto do parametrů modulu Účetnictví

4.3. Číselník středisek
Funkce přesunuta do parametrů datové knihovny.
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4.4. Účtování
Tato funkce je určena pro prohlížení všech záznamů, které vznikly automatickým účtováním v ostatních modulech, obsahuje kontrolní a tiskové funkce a
umožňuje manuální vstup účetních dokladů.
Při automatickém účtování v ostatních modulech se zobrazuje stejný formulář,
ve kterém lze nabízené účtování upravovat, rozúčtovat. Účty je možno změnit
kliknutím na šipku vedle pole účtu, je možno je vyhledávat v účtové osnově nebo
účty přepsat. Na tomto formuláři můžete zadat středisko či zakázku. Funkce rozúčtování na střediska a zakázky lze vypnout při nastavení parametrů modulu ve
funkci PARAMETRY datové knihovny. Pokud potřebujete částku rozúčtovat, přepíšete ji a zaúčtujete tlačítkem „OK“. Program bude vracet zbytek částky do úplného
zaúčtování. Pro kontrolu již dříve zaúčtovaných částek můžete použít tlačítko
„UCT“, které zobrazí poslední údaje z modulu účetnictví. Tlačítkem „Operace“ lze
vkládat předkontaci (pravým klikem) nebo vybírat (levým klikem).

Pro rozpočtové a příspěvkové organizace je nutné rozdělit doklady při účtování
na hlavní a vedlejší hospodářskou činnost. Užití činností se zapíná v parametrech
datové knihovny. Činnost lze dále rozdělit (např. H, V1, V2, V3). Pro rozpočtové
organizace je povinná činnost "V - vedlejší hospodářská činnost", pro správný tisk
statistické výsledovky. Možnost zadání činnosti je v růžovém panelu pro účtování.
Kód činnosti se
zapisuje
do
účetního deníku
a použije se při
tisku statistické
výsledovky pro příspěvkové organizace. Při tisku „účetní“ výsledovky můžete kód
činnosti využít libovolně, budou zpracovány jen ty záznamy, které začínají zadanou činností. V MZD se činnosti rozúčtovávají jen při účtování podle středisek.
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4.4.1. Účtování – zaúčtované doklady
Po volbě této funkce se objeví obrazovka se zaúčtovanými doklady. Touto obrazovkou je možno pohybovat obvyklými klávesami. Zaúčtované doklady se mohou zobrazovat buď zelenou
nebo fialovou barvou. Zelené řádky vznikají při ručním
vstupu dat a je možno je
opravovat a mazat, fialové
již nelze opravovat ani vymazat. Pokud se dopustíte
chyby při vstupu dat, je nutno k opravě použít tzv.
opravný doklad. Zelené řádky se obarví na fialové při
vytištění výsledovky nebo
při automatickém zaúčtování z některého modulu nebo
použitím funkce "Zablokování".
Doklady na obrazovce lze prohlížet a hledat v utřídění podle data, čísla dokladu, střediska, zakázky a účtu nebo v pořadí, jak byly pořízeny. Podle stejného kritéria lze provést součet strany MD a DAL a výpočet zůstatku tlačítkem "Součet".
Tento součet je proveden za všechny doklady určené aktivním řádkem a způsobem utřídění. Např.: Jsou-li údaje na obrazovce seřazeny podle čísel účtů a na aktivním řádku je účet 311, provede se součet za všechny účty 311, součty se zobrazí
v tabulce a ukazovátko aktivní věty se nastaví na další skupinu účtů následujících
po účtu 311.
Číslo dokladu se může zobrazovat červeně, což je označení opravného dokladu, pokud byl doklad vyhodnocen jako opravný. Vyhodnocení je prováděno při
vzniku dokladu podle nastavení účetního období v PARAMETRECH. Pokud je období nastaveno a záznam byl pořízen mimo toto období, obarví se číslo dokladu
červeně. Ve sloupci "Období" se poté zapíše, ve kterém období byl záznam pořízen. Práce s opravnými doklady je popsána ve zvláštní kapitole.
Za číslem dokladu se může zobrazovat označení série účetních dokladů. Význam a práce se sérií účetních dokladů je popsána ve zvláštní kapitole.
Ovládáním popsaným v kap. 1.4.1.2. je možno prohlížet další informace uložené v souboru.
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Ve sloupci "Operátor" je zaznamenáno jméno uživatele, který záznam pořídil.
Jedná se o jméno, které se zadává při vstupu do systému. Toto pole se naplní i
tehdy, když záznam vznikl automatickým účtováním funkcí provedených v jiném
modulu.
Po vstupu do modulu je třídění údajů nastaveno na DATUM, kliknutím myši na
název sloupce (červeně nadepsán) je možno třídění přepínat na DOKLAD,
STŘEDISKO, ZAKÁZKU, ÚČET, FAKTURU. Kliknutím na jiný než červený název sloupce se setřídění vypne a záznamy jsou seřazeny v tom pořadí, jak byly do souboru
zapisovány. Při setřídění FAKTURA jsou na obrazovce zobrazeny pouze doklady
FO, FP, FV a FL a jsou seřazeny podle čísla faktury, které se ukládá do pravých osmi znaků pole TEXT.
K prohlížení vybraných záznamů slouží tlačítko "Filtr", kde můžete nastavit které záznamy chcete vidět. Pokud po zvolení zapíšete např.:TEXT="vnitř", zobrazí se
pouze doklady začínající v poli text na znaky uvedené v uvozovkách.

4.4.1.1. Vytváření účetních dokladů
Zadání interních účetních dokladů provedete tlačítkem "Nový".

Při zahájení vstupu se předpokládá, že jedna operace bude rozúčtována na dva
účty, proto je přednostně zvoleno "Oboustranně". Zadá se datum, číslo dokladu,
text, středisko, zakázka, účty MD a DAL a částka. Po ukončení budou v souboru vytvořeny dva řádky. Vysvětlení používání rolovací nabídky je popsáno v kap.
1.4.1.2.
Pro zaúčtování na více účtů stiskněte tlačítko "Jednostranně" a budete mít
možnost rozepisovat jednotlivě položky na různé účty. Program kontroluje stav
MD a DAL a upozorňuje ve formuláři na rozdíl. Tento rozdíl je ukládán do schránky
a můžete jej přenést do pole MD nebo DAL kombinací kláves ctrl-V.
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Při zadávání vstupních dat je prováděna kontrola střediska dle číselníku středisek, zakázky dle číselníku zakázek a čísla účtu dle účtové osnovy. Pokud je zjištěna
chyba, je uživatel o chybě upozorněn a chybný údaj je smazán.
Při zahájení účtování je nabízeno datum, které bylo v již zaúčtovaných datech
nalezeno jako poslední. Datum se kontroluje, při nesprávném datu je zobrazeno
varování. Datem jsou označeny zůstatky z minulých období. Například zůstatky za
rok 1999 zavedete tak, že v datu nahradíte den a měsíc mezerami (__.__.1999),
zůstatky z ledna 1999 zavedete se dnem nahrazeným mezerami (__.01.1999).
Stejnou symboliku dodržuje program při vytváření zůstatků a tisku sestav.
Při vstupu dat je v poli doklad nabízeno nové číslo dokladu. První dvě místa
dokladu se vytvářejí z libovolných znaků, kterým budeme říkat řada dokladů. Za
těmito znaky následuje číslo dokladu uvnitř této řady. Při zahájení účtování program nalezne poslední zapsaný doklad, zvýší jej o 1 a zapíše jej do pole DOKLAD.
Pokud v tomto poli použijete rolovací nabídku, budete dotázáni na řadu, program
vyhledá nejvyšší doklad v této řadě, zvýší jej o 1 a zapíše jej do pole DOKLAD. Zadáte-li dosud neexistující řadu, bude jí přiděleno číslo 1. Řady dokladů jsou používány při automatickém účtování, podle řady lze určit, kde doklad vznikl. Pokud
použijete stejnou řadu při ručním účtování může být číslo dokladu duplikováno
automatickým účtováním.

volné číslo v řadě duplikovaného dokladu.

Nový doklad lze vytvořit i
duplikací z již vytvořeného dokladu tlačítkem DUPL. Zobrazí
se okno s duplikovaným dokladem. Slouží k duplikaci opakujících se víceřádkových interních dokladů. Tlačítko „Celý
sloupec“
slouží
k přepisu
sloupce podle aktivní buňky,
můžete tak přepsat jen datum
na prvním řádku a funkce přepíše celý sloupec. Tlačítkem
„Doklad“ vyhledáte následující

Doklady zaúčtované automaticky z ostatních modulů jsou zablokovány, nelze
je opravovat. Stejně jsou proti opravám zablokovány záznamy zadané v modulu
UCT před zpracováním výsledovky. Toto opatření znemožňuje manipulaci s daty
po vytištění sestav. Je-li potřeba opravit již zablokovaná data, je nutno pořídit tzv.
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opravný doklad. Zablokované doklady jsou označeny fialovou barvou řádku, nezablokované jsou zelené.
Nezablokovaný záznam lze vymazat tlač. "Výmaz". Po použití této klávesy lze
zvolit výmaz jednoho záznamu, jednoho dokladu nebo řady dokladů. Uživateli je
povolen pouze výmaz jednoho zeleného záznamu, další dvě funkce jsou dostupné
pouze uživateli, který má opravu a výmaz záznamů z UCT povoleno v modulu
HESLA.

4.4.2. Kontroly správnosti účtování
Při opuštění obrazovky účtování tlačítkem "Konec" se provede kontrola správnosti dat v celém souboru. Kontroluje se, zda souhlasí MD a DAL, při zjištění rozdílu je zobrazeno hlášení chyby. Kontrola se zapíná a vypíná zatržením pole ve
spodní části obrazovky. Nalezené chyby se zobrazí ve formuláři, ve kterém je
možno vytisknout seznam nebo přejít na chybný doklad tlačítkem „Hledej“.
V obrazovce účtování je možno vytisknout několik sestav. Tisk se aktivuje tlačítkem "Tisk" a následnou volbou.


Tisk deníku



Doklad
- tisk dokladů – tiskne doklady o zaúčtování (od – do)
- seznam účtů k dokladu



Účet
- součty po měsících
- součty po dnech
- součty po dokladech
- součty po zakázkách
- součty po fakturách
- opis účtu
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Faktura
Vytiskne se veškerý seznam účetních operací k označené faktuře, včetně
např. přeúčtování do jiných období.



Přehled o počtu účtovaných operací
Přehled slouží pro účetní firmy jako podklad pro fakturaci podle počtu záznamů. Zobrazuje se přehled počtu případů v UCT a pokladnách za zvolené
období
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4.4.3. Vyhledání dokladu v jiných modulech
Během práce v základní obrazovce pro účtování lze zobrazit původní doklady z
jiných modulů, na základě kterých bylo provedeno automatické zaúčtování do
UCT. Program ohlásí, pokud již byly doklady z nějakého důvodu vyřazeny.
Funkce aktivujete kliknutím do sloupce „?“určitého dokladu. Na obrazovce se
zobrazí okno, ve kterém jsou všechny nalezené záznamy.
Záznamy v tomto okně nelze opravovat.

Program sám pozná, ve kterém modulu má záznamy vyhledat. Na zobrazeném
příkladu vyhledal záznamy k dokladu "SL0005" ve skladu a zobrazil obsah prodeje.
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4.4.4. Kontroly – inventarizace účtů
V této funkci program kontroluje správnost účtování, které může být narušeno
výpadkem el. proudu nebo neodborným zásahem do souboru účtování.

4.4.4.1. Kontrola s knihami faktur
Funkce provede kontrolu účtů závazků a pohledávek s knihami faktur a s doklady zapsanými do pokladen. Spouští se tlačítkem "Kontrola".
V menu zobrazeném na obrazovce je nutno zadat kontrolovaný rok a vybrat
některou z následujících funkcí.
V programu je nastavena kontrola účtů 311 a 321, ale ve funkci "Nastavení parametrů" je možno nastavit i jiné účty nebo více účtů. Tyto parametry se nastavují
zvlášť pro kontrolu pohledávek a zvlášť pro kontrolu závazků. Při zadání více účtů
je nutno použít spojení pomocí logických operací ".OR." (nebo). Výraz musí být
zapsán správně, program jej nekontroluje. Nesprávný výraz může být příčinou nesprávného výsledku nebo havárie programu.
Kontrola obratů se provádí pro knihy faktur a pro pokladny, kontrola zůstatků
se provádí jen pro knihy faktur. Konečný výsledek je možno zobrazit buď podle data účtování nebo podle čísel dokladů.
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Kontrola závazků a pohledávek funguje obdobně. Funkci vysvětlíme na příkladu kontroly pohledávek.
Program provede výpočet, ve kterém vybere
všechny záznamy týkající se
zaúčtování odeslání nebo
zaplacení faktury a porovná
je se záznamy v evidenci
faktur a bankovních výpisů.
Po výpočtu se na obrazovce zobrazí okno, ve kterém
jsou uvedeny zjištěné rozdíly. V horní části panelu
jsou tři mřížky. V první jsou
zobrazeny měsíční rozdíly, ve druhé denní rozdíly, ve třetí jsou pak rozdíly zjištěné
na dokladu (kliknutím na řádek s měsíčním rozdílem se zobrazí denní rozdíly tohoto měsíce. Kliknutím na řádek v denních rozdílech se zobrazí doklady tohoto dne,
atd.). V dolní části panelu je detail dokladu, který lze zobrazit buď samotný nebo
v závislosti na datumu. Možnost této dvojí volby je zavedena pro hledání nesouhlasných datumů. Tato chyba se projeví v zobrazení podle dnů, ale neprojeví se při
zobrazení podle dokladů. V okně řazeném podle dokladů zjistíte různá data účtování u záznamů v UCT a v ostatních evidencích.
Záznamy jsou označeny ve sloupci KDE kódem, který naznačuje, odkud byla informace vyzvednuta.
U
F
V
8
O
P
Pf

doklady zaúčtované v UCT
z evidence faktur
z bankovního výpisu
vzájemná kompenzace v evidenci faktur – nepeněžní úhrada
odpis neúplných úhrad v evidenci odeslaných faktur
úhrada v pokladně
záznam o úhradě v pokladně v souboru plateb FAKZAP

Při prohlížení této mřížky je možno u konkrétního dokladu kliknutím na tlačítko se znakem“?“ zobrazit, kde byly data vyzvednuty.
Obdobná okna se stejným ovládáním se zobrazují při volbě kontroly zůstatků.
Program vypočte v každém okně průběžné zůstatky. Tyto zůstatky mohou být
ovlivněny časovým posunem, kdy je do UCT souhrnně zaúčtována pokladna. Proto
je vhodné pokladny zaúčtovat s datem posledního dne měsíce a tento den v oknech zkontrolovat. Faktura zaplacená v pokladně je označena datem zaplacení v
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evidenci plateb, ale na účet pohledávek nebo závazků je hodnota této úhrady zaúčtována až při účtování pokladny.

4.4.4.2. Kontrola s pokladnami
Funkce pro kontrolu pokladen zkontroluje doklady v pokladnách s jejich zaúčtováním v UCT.
Program na obrazovce zobrazí okno, ve kterém
jsou jednotlivé zaúčtování pokladen do UCT. Pokud zjistí nějakou nesrovnalost, zobrazí ji ve sloupci ROZDÍL.
Při opuštění pokladny se provádí také kontrola
zaúčtovaných dokladů na účetnictví.

4.4.4.3. Kontrola DPH
Tato funkce kontroluje účet 343 v UCT
s doklady zapsanými v pokladnách, kase, bankovních výpisech, knize faktur odeslaných a
přijatých. V této mřížce se zobrazí doklady
podle čísel a v poli „kód“ odkud pochází. Nalezne-li program chybu, označí doklad ve
sloupci „Chyba“ červeným znakem „X“. Zaškrtnutím pole „Zobrazit jen chyby“ budou
zobrazeny jen chybné doklady. Program také
kontroluje datum účtování a datum plnění
DPH, při nesouhlasu těchto dat je číslo faktury
v kontrole zobrazeno červeně.
Význam kódu (původ dokladu):
UC účtování
FO

kniha faktur odeslaných

FP

kniha faktur přijatých
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PO pokladny
FV

bankovní výpisy

4.4.4.4. Párování účtu
Vytiskne sestavu spárovaných
dokladů zvolených účtů (např. 314,
324) účtové osnovy. Páruje se podle
pole Zakázka, proto doporučujeme
toto pole využívat při účtování záloh
za energie (zapište např. plyn, voda,
aj.). Chyba se zobrazuje jako zůstatek
na účtu.
Pokud bude zaškrtávací pole
„podle zakázky prázdné“, bude se
párování kontrolovat na párovací
symbol zadaný v tabulce účtování
dokladu (starší způsob).
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4.5. Tisk sestav
Tato funkce obsahuje tisk všech sestav z modulu UCT. Sestavy je možno tisknout za libovolné období, program nejprve zkontroluje data v celém souboru a
pak vám umožní vybrat období, za které se má sestava tisknout.
Sestavy jsou určeny pro tisk na tiskárnu, ale je možno je zobrazit jen na obrazovce. V případě, že tiskárna není připojena, program umožní zvolit jako výstup
obrazovku. V tomto případě nejsou na obrazovce zobrazovány hlavičky sestav a
řádky většiny sestav jsou roztrženy do dvou řádek obrazovky.
Po volbě této funkce se objeví na obrazovce menu pro výběr sestavy.
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4.5.1. Účetní deník
Účetní deník se standardně
tiskne chronologicky, jak doklady
byly pořízeny, za zvolené období.
Lze nastavit řazení sestavy i podle
data.
Dále lze tisknout deník za určité středisko, zakázku, účet, řadu
dokladů, jeden konkrétní doklad
nebo sérii dokladů. Volby lze samozřejmě kombinovat.
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4.5.2. Předvaha
Tato sestava slouží ke kontrole účtování za zvolené období. V sestavě jsou
uvedeny obraty, počáteční a konečné zůstatky zvoleného období. Pokud do parametrů pro tisk předvahy zadáte délku účtu „6“, bude se kontrolovat účtování na
syntetické účty, ke kterým jsou rovněž vytvořeny analytické účty. Také probíhá
kontrola na neexistující účty, na které bylo účtováno. Chybné účty z obou kontrol
jsou v předvaze označeny.
Po tisku předvahy se do datové knihovny (\KSOFT\KOSYS\dat.knihovna) vytvoří soubory PREDVAHA.TXT a PREDVAHA.XLS, které se aktualizují po každém tisku
předvahy.

4.5.3. Hlavní kniha
Program vám dá vybrat, v jaké formě chcete sestavu vytisknout. Je možno volit
sumaci za syntetické účty nebo tisknout účty všechny.
Je možno tisknout buď celý soubor nebo zvolit pouze některé středisko, zakázku nebo účet. Při výběru
čísla účtu můžete použít nabídky pro
vyhledání v účtové osnově nebo číslo
přímo zapsat. Můžete zapsat jen část
znaků z čísla účtu, pak se budou tisknout všechny účty, které spadají pod
toto číslo. Např.: po zapsání čísla 5
budou vytisknuty všechny účty této
skupiny.
Volbou „Jazyk“ můžete vytisknout sestavu v cizím jazyku. Cizojazyčné názvy
účtů se nastavují v modulu „Účetnictví“ a menu „Osnova“.
Zaškrtnutím pole „Tisk adres“ se na sestavě k dokladům bude vypisovat i adresa uvedená na tomto dokladu.
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4.5.4. Výkaz zisku a ztrát
V této funkci je možno tisknout tři typy výkazu zisku a ztráty:

4.5.4.1. Účetní výsledovka
Před tiskem lze zvolit období, délku účtu (syntetické, analytické) nebo vybrat
jen určitou zakázku či středisko. Činnost lze volit jen u rozpočtových a příspěvkových org., pokud toto mají zapnuto v parametrech. V sestavě jsou uvedeny náklady a výnosy a v dolní části je vypočten hospodářský výsledek za zvolené období.
Do hospodářského výsledku jsou započteny i účty označené v osnově jako nedaňové.
Pokud máte v účtové osnově zapsán i cizí jazyk, lze tisknout sestavu s názvy
účtů v tomto jazyce.

4.5.4.2. Daňová výsledovka
Výstup z této funkce je stejný jako ve funkci předcházející. Liší se tím, že při
výpočtu jsou vynechávány všechny účty, které jsou v osnově v poli KÓD označeny
znakem "-" (minus). Tímto kódem je možno označit analytické účty. Účty jsou vyhledávány v osnově v plné délce, i když budou tištěny jen syntetické účty. To znamená, že analytický účet, na který bylo účtováno, bude vyhledán v osnově a je mu
přiřazen příznak KÓD. Podle tohoto kódu je určeno, zda bude nebo nebude načten
do syntetického účtu. Pokud je účtováno na účet, který není v osnově, bude při
výpočtu vyhodnocen jako daňový. Označení účtů je před tiskem sestavy programem zkontrolováno, v případě nalezení chyb jsou chyby vytištěny.
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4.5.4.3. Statistická výsledovka
Formulář odpovídá vyhlášce 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a měl
by být dále upraven uživatelem podle jeho analytických účtů. Tyto formuláře lze
ukládat na disk a v případě potřeby zavést jiný formulář. Tak je možno tisknout
např. vícejazyčné sestavy nebo použít jeden formulář pro více zpracovávaných firem se stejnou účetní osnovou.
Po volbě "statistické" sestavy je možno volit z následujících tří funkcí.

4.5.4.3.1. Tisk
Funkce tiskne sestavu pro vyplnění statistického formuláře Uč POD 2-01, apod.
Před výpočtem program umožňuje volit zaokrouhlení výsledků na celé tisíce.
Potlačení tohoto zaokrouhlování je vhodné pro kontrolu výsledků při vytváření
formuláře. Rovněž lze výsledky přepočítat kurzem a vytisknout sestavu v cizí měně. Sestavu je možno tisknout pouze pro zadané středisko a zakázku.
Výkaz zisku a ztráty u organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací je rozdělen na dvě činnosti, hlavní a vedlejší hospodářskou. Do sloupce „hospodářská“ se zapíší všechny účty označené v poli Činnost
jako „V“. Více o činnosti naleznete v kapitole 1.6.3.6.
Po tisku statistické výsledovky (podnikatelé) jsou data za zadané období uložena ve formuláři a lze je exportovat do XML pro přílohu k přiznání k dani z příjmů
podle kap. 4.5.17.

4.5.4.3.2. Údržba formuláře



Uložit do archivu
Formulář se zapíše na disk nebo jiné médium pod jménem zvoleným uživatelem.



Vrátit z archivu
Upravený a uložený vlastní formulář touto funkcí vrátíte k použití. Pro více
zpracovávaných firem můžete nadefinovat jen jeden formulář a použít
všude tam, kde máte shodnou účtovou osnovu.
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Při výměně formulářů je nutno dbát na to, že do formulářů se ukládají výsledky výpočtu, které se též přenášejí (sloupce běžný a minulý rok).



Vrátit originální
Máte možnost vybrat ze seznamu formuláře pro: Podnikatelé (plná), Rozpočtové a příspěvkové, Banky, Podnikatelé (druhové čl.), Podnikatelé - anglicky, Podnikatelé – německy, Neziskové, Podnikatelé MIKRO.
Definice jsou obecné a je nutné je před tiskem přizpůsobit účtové osnově.



Změna formuláře
Po stisku tlačítka „Start“ se zobrazí formulář s obecnou definicí, kterou je
nutné nadefinovat podle vaší účtové osnovy. Upravovat můžete přímo
v mřížce formuláře.

Řádek číslo 0 je vyhrazen pro název sestavy. Text tohoto řádku bude tištěn
v hlavičce sestavy. Číslo řádku je rozhodující pro pozici záznamu, podle tohoto sloupce je nastaveno řazení záznamů.
Sloupec „K“ se vyplní jen v případě součtového řádku, kdy sčítáme řádky
výsledovky. Do sloupce „K“ zapíšeme znak „V“ a do předpisu sčítané řádky
oddělené čárkou. Potřebujete-li řádek odečíst, pak před číslo řádku napíšete znaménko mínus.
Definici účtů, které se mají zahrnout do určitého řádku výkazu, zapíšete do
sloupce „Předpis“ a oddělíte čárkou. Jako nápovědu můžete použít tlačítko
ve sloupci „?“. Vybraný účet z osnovy se doplní do řádku. Tlačítkem „Test“
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zobrazíte výsledek výpočtu ve sloupci „Běžný rok“ a ve sloupci „Mezivýsledek“ se zobrazují detaily definice. Výpočet se provádí za období zadané
v tisku!
Pro snadnou definici si vytiskněte výsledovku účetní a podle ní nadefinujte
statistickou. Tyto dvě sestavy musí být ve výsledku shodné.
Statistickou výsledovku je možno tisknout azbukou (názvy v řádcích). Návod: v řádku 0 klikněte na "Předpis (BRUTTO)" a vyberte tiskový program
s azbukou (UCTRVYSZK204 – zkrácená azbukou). Klikněte na tlačítko "znaková sada" a vyberte "Cyrilika", tím se změní zobrazení sloupce NÁZEV.
Změňte klávesnici na azbuku a přepište sloupec NÁZEV.
Minulý rok pro výsledovku není v aktuálním roce k dispozici, protože při
roční uzávěrce se náklady a výnosy převedou do hospodářského výsledku.
Postup tisku bude následující:
Tisk výsledovky za rok 2019
-

Ve funkci „Účetnictví – Jiný rok“ vyberte soubor s předchozím hospodářským rokem UCTD#18.DBF

-

Ve funkci „Účetnictví – Tisk“ vytiskněte (na obrazovku) statistickou výsledovku za období předchozího hospodářského roku (1.1.2018-31.12.2018).
Na záložce „Údržba formuláře“ vyberte „Změna formuláře“ a klikněte na
tlačítko START. Dále klikněte na tlačítko „Minulý rok = běžný rok“. Data se
přesunou do sloupce „Minulý rok“.

-

Ukončete a vraťte se do „Účetnictví – Jiný rok“, kde vyberete aktuální období pod názvem UCTDAT.DBF

-

Vytiskněte výsledovku za aktuální období (1.1.2019-31.12.2019).
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4.5.5. Rozvaha
V této funkci lze vytisknout dva druhy sestavy.

4.5.5.1. Účetní rozvaha
Do rozvahy jsou data zařazována podle kódu uvedeného u účtů v účtové osnově. Účty jsou do sestavy vybírány podle pole ROZ osnovy. Pokud byl v osnově
označen syntetický účet, budou do jeho hodnot načteny všechny jeho analytické
účty, je-li označen analytický účet, bude tištěn samostatně. Pokud jsou kódy
chybně zadány, je rozvaha také chybná. Správné označení účtů se kontroluje při
opuštění obrazovky OSNOVA. Rovněž je možno tuto kontrolu zvolit po tisku rozvahy.
Do aktiv jsou zařazovány účty označené v poli KÓD osnovy znaménkem
plus, do pasiv jsou zařazovány účty označené znaménkem minus. Tento kód je v
osnově vyhledáván pouze u syntetických účtů.
Zvláštním způsobem je zpracováván účet, který je v účtové osnově označen v
poli KÓD kódem "*". U tohoto účtu je nejprve vyhodnocen jeho zůstatek za zpracovávané období a podle znaménka zůstatku (MD-DAL) je zařazen buď do aktiv
nebo do pasiv.
Po tisku účetní rozvahy se provede kontrola rozdílu aktiv a pasiv na částku
hospodářského výsledku. Jestliže tyto dvě hodnoty nesouhlasí, je ohlášena chyba
a je možno zvolit pokračování programu kontrolou chyb. Program provede kontrolu účtové osnovy, zkontroluje označení v poli KÓD a ROZ a provede kontrolu
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všech dokladů a jejich správného účtování. U každého dokladu kontroluje, zda
souhlasí součet aktivních a pasivních účtů se součtem nákladových a výnosových
účtů. Dále je kontrolován stav účtů v rozvaze na předvahu. Chybné doklady vytiskne.

4.5.5.2. Statistická rozvaha
V této funkci jsou možné dvě volby: „Tisk“ a „Údržba formuláře“.

4.5.5.2.1. Tisk
Popisovaná tabulka je dodávána již vyplněna pro tisk formuláře
"Uč 20POD 201-01" apod. a definice je upravována podle platné legislativy. Je
nutné mít aktuální účtovou osnovu a správně nadefinovány kódy pro začlenní
účtů v rozvaze (aktiva / pasiva). Doporučujeme zkontrolovat v osnově funkcí „Kontrola na standard“. V polích BRUTTO a KOREKCE je nutno zadat analytické účty
podle vaší účtové osnovy. Očekávané analytické účty jsou označeny "XXX..", kde
XXX je číslo účtu a tečky naznačují doplnění analytiky. Pro snadnou definici si vytiskněte rozvahu účetní a podle ní nadefinujte statistickou. Tyto dvě sestavy musí
být ve výsledku shodné.
Před výpočtem program umožňuje volit zaokrouhlení výsledků na celé tisíce.
Potlačení tohoto zaokrouhlování je vhodné pro kontrolu výsledků při vytváření
formuláře. Rovněž lze výsledky přepočítat kurzem a vytisknout sestavu v cizí měně. Sestavu je možno tisknout pouze pro zadané středisko a zakázku.
Minulé období se do statistické sestavy plní automaticky z počátečních stavů
zpracovávaného roku.
Sestavu je možno tisknout i jen pro zadané středisko a zakázku.
Po tisku statistické rozvahy jsou data za zadané období uložena ve formuláři a
lze je exportovat do XML pro přílohu k přiznání k dani z příjmů podle kap. 4.5.17.
V rozvaze organizačních složek státu, územních samosprávních celků a příspěvkových organizací je sloupec hospodaření rozdělen na dvě činnosti, hlavní a
vedlejší hospodářskou. Do sloupce „hospodářská“ se zapíší všechny účty označené
v poli Činnost jako „V“.
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4.5.5.2.2. Údržba formuláře


Uložit do archivu
Formulář se zapíše na disk nebo jiné médium pod jménem zvoleným uživatelem.



Vrátit z archivu
Upravený a uložený vlastní formulář touto funkcí vrátíte k použití. Pro více
zpracovávaných firem můžete nadefinovat jen jeden formulář a použít
všude tam, kde máte shodnou účtovou osnovu.
Při výměně formulářů je nutno dbát na to, že do formulářů se ukládají výsledky výpočtu, které se též přenášejí.



Vrátit originální
Máte možnost vybrat ze seznamu formuláře pro: Podnikatelé (plná), Rozpočtové a příspěvkové, Banky, Podnikatelé (druhové čl.), Podnikatelé - anglicky, Podnikatelé – německy, Neziskové.



Změna formuláře
Po stisku tlačítka „Start“ se zobrazí formulář s obecnou definicí, kterou je
nutné nadefinovat podle vaší účtové osnovy. Upravovat můžete přímo
v mřížce formuláře.
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NÁZEV
Text, který se bude vypisovat v řádku sestavy.



Č.ř.
Číslo řádku.



K
Kód výpočtu.
Toto pole specifikuje, zda v následujícím poli budou uvedena čísla řádků
rozvahy nebo účty (případně třídy nebo skupiny). Pokud má být výpočet
proveden s řádky rozvahy, zadejte do tohoto pole znak "R" a do sloupce
„Brutto“ čísla řádků rozvahy, které se mají sčítat.



BRUTTO
Do polí BRUTTO a KOREKCE se při K="R" zadávají čísla řádků rozvahy, která
budou do tohoto řádku přičtena, pokud je číslo řádku kladné, nebo budou
odečtena při zadání záporného čísla řádku. Pokud je pole K prázdné, lze zadat buď jednomístné třídy, dvoumístné skupiny nebo tří až šestimístná čísla
účtů. Pokud se uvede syntetický účet, budou do něho načteny všechny jeho účty analytické. Čísla se oddělují čárkami ",", mohou mít znaménko mínus. Program vypočte zůstatek každého uvedeného účtu a k němu vyhledá
v účtové osnově označení účtu, zda je účet aktivní nebo pasivní. Podle toho
bude mít zůstatek znaménko. Pak jej do řádku přičte, nebo odečte podle
toho, s jakým znaménkem byl účet v poli BRUTTO nebo KOREKCE označen.
Účet označený v osnově "*" bude umístěn do aktiv, nebo do pasiv podle
jeho zůstatku a proto musí být nadefinován v aktivech i pasivech. Z polí
BRUTTO a KOREKCE je pak vypočten výsledek a řádek je vytištěn. Do řádků
označených K="K" bude vypočten kontrolní součet z předcházejících řádků.
Příklad (rok 2002) pro správný výpočet rozvahy s hospodářským výsledkem
minulých let. Výpočet funguje správně, pokud zůstatek účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení má nulový zůstatek k poslednímu dni
vypočítávaného období. Tento stav se kontroluje.
řádek Hospodářský výsledek minulých let
hr.ztráta

(R) brutto: neroz.zisk – neu-

řádek Nerozdělený zisk minulých let ( ) brutto: 428,D431 korekce: D431
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řádek Neuhrazená ztráta minulých let ( ) brutto: -429,-M431 korekce: M431


KOREKCE
Výpočet sloupce označeného ve formuláři "korekce".



P
Znak, kterým se označuje poslední řádek aktiv. Ve statistické rozvaze je
nutno označit poslední řádek AKTIV znakem „/“.



Netto
Definice z brutto ponížená o korekci.



Mezivýsledek
Po stisku tlačítka „Test“ se zapíší hodnoty, které se po najetí kurzoru myši
zobrazí jednotlivě za každý definovaný účet. Výpočet se provede za období
nastavené na záložce „Tisk“ statistické rozvahy.

Nový řádek lze doplnit tlačítkem „Nový“, výmaz řádku tlačítkem „Výmaz“.
Opravu provedete přepisem přímo v definici formuláře.
Statistickou rozvahu je možno tisknout azbukou (názvy v řádcích). Návod: v
řádku 0 klikněte na "Předpis (BRUTTO)" a vyberte tiskový program s azbukou
(UCTRROZZK204 – zkrácená azbukou). Klikněte na tlačítko "znaková sada" a vyberte "Cyrilika", tím se změní zobrazení sloupce NÁZEV. Změňte klávesnici na azbuku
a přepište sloupec NÁZEV.

4.5.6. Příloha organizačních složek státu
Pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
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4.5.7. Peněžní toky (CASH FLOW)
Při tisku sestavy se využívají data
vypočtená při tisku statistické výsledovky a statistické rozvahy. Před tiskem peněžních toků proto musí být
tyto sestavy vytištěny. Pokud by došlo
ke změně dat, musí se celý postup tisků zopakovat.

formulář má následující pole:


Sestavu je opět nutno definovat ve
funkci "Údržba formuláře". Tento

Název
Text označující řádek.



Řád
Číslo řádku formuláře.



K
Kód označující způsob výpočtu. Pokud je v poli znak "C", budou v poli parametry uvedena čísla řádků formuláře a s nimi bude proveden výpočet.



Parametry
V tomto poli se definuje, odkud se má hodnota vyzvednout. Zadávají se
kódy ve tvaru -XYYYYYY oddělené čárkami. Význam kódu je následující:
- (znaménko mínus) nemusí být uvedeno, pokud je zadáno, bude vypočtená hodnota od již vypočteného výsledku odečtena
X Znak určuje, odkud se hodnota vyzvedne:
R bude použit řádek rozvahy (obrat)
P

bude použit řádek rozvahy (počáteční zůstatek)

M

bude použita strana MD účtu

D

bude použita strana DAL účtu
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bude použit řádek výsledovky

Y číslo třídy, skupiny, syntetického nebo analytického účtu nebo číslo řádku
rozvahy nebo číslo řádku výsledovky


P
Povel pro tiskárnu po vytištění řádku:
S prázdný řádek po tisku
P nová strana před tiskem řádku
Jiný znak uvedený v tomto poli se bude tisknout jako podtržení vytištěného
řádku.



T
Označení pro součty sloupců kladného a záporného peněžního toku.

Zaokrouhlování výsledků na tisíce lze volit během výpočtu, při korekcích formuláře je vhodné tisknout sestavu bez zaokrouhlení pro snazší kontrolu výsledků.
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4.5.7. Rozbor účtu
Program vyžaduje vybrat účet, za který má být sestava vytištěna. Výstupem
jsou tři sestavy:
1. Střediska po měsících
2. Střediska celkem
3. Měsíční zůstatky
4. Denní zůstatky
5. Součty po dokladech
6. Součty po zakázkách
7. Opis účtu

4.5.8. Středisková analýza
Sestavy střediskové analýzy jsou výsledovky. Pro každé středisko existující v číselníku středisek je tištěna výsledovka zvlášť. Pokud jsou čísla středisek vhodně
vytvořena, je možno tisknout souhrnné sestavy za skupiny středisek. Např. existuje-li v číselníku provoz 1 a střediska 11, 12, 13, budou vytištěny výsledovky pro
jednotlivá střediska a výsledovka za provoz 1, do které budou kumulovány údaje
za střediska 11, 12 a 13. Pro tento účel musí být čísla středisek v číselníku středisek zadávána zleva.
V této sestavě se tisknou i vnitropodnikové náklady a výnosy, pokud jsou třídy
pro vnitropodnikové účtování zadány v parametrech modulu Účetnictví a pokud
bylo na účty těchto tříd účtováno.
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4.5.9. Porovnání středisek
Program nejprve vyhledá všechna
střediska, na která již bylo zaúčtováno, ta zobrazí na obrazovce. Klávesou
ENTER zvolíte střediska, která chcete
porovnat. Počet středisek je limitován
šířkou papíru tiskárny. Sestavu je
možno tisknout na papír formátu A4
nebo A3. Klávesou ESC se spustí tisk
sestavy. V sestavě jsou výsledovky vybraných středisek.
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4.5.10. Přehled hospodaření

Program vytiskne sestavy:


Rozvaha obratová



Rozvaha zůstatková



Přehled rozdílu aktiv a pasiv



Výsledovka obratová



Výsledovka zůstatková



Přehled rozdílu nákladů a výnosů

Všechny sestavy jsou tištěny v měsíčním sloupcovém členění, pod sestavou je
zobrazen grafický průběh měsíčních hodnot doplněný regresní přímkou.
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4.5.11. Rozbor zakázek
Funkce tiskne čtyři sestavy:


Střediska a zakázky
Pro každé středisko uvedené v číselníku středisek bude tištěn seznam zakázek stejným způsobem, jako se tiskne sestava "Středisková analýza". U
každé zakázky jsou uvedeny třídy 5/8 (náklady), třídy 6/9 (výnosy) a zisk.



Zakázky a střediska
Tiskne se seznam zakázek a u každé zakázky je uveden podíl středisek na
zakázce. Které účty budou tištěny ve sloupcích, zadáte před tiskem sestavy.
Je možno zadat šest libovolných účtů, skupin nebo tříd. Sestavu můžete
využít ke kontrole zaplacených záloh. V tom případě musíte vše, co se týká
jednoho případu účtovat na zvolenou zakázku. V sestavě pak zvolíte například účty: 314,321,211,221,6. Návod, jak účtovat zálohové faktury, je
popsán v kapitole 8.15.



Zakázkové členění účtů
Tiskne se seznam zakázek, u každé zakázky soupis zaúčtovaných dokladů v
seřazení podle účtů.



Rozúčtování soc. a zdr. pojištění na zakázky
Program zaúčtuje částky sociálního a zdravotního pojištění vypočtené ze
zaúčtovaných mzdových složek dokladu MZ zadaného období. Tuto operaci
provede pouze se složkami zaúčtovanými na zakázku. O nově zaúčtované
částky sníží opravným dokladem doklady M1 a M2, na kterých je zaúčtováno pojištění. Doklady se zaúčtují s číslem dokladu MXmmrr.
Program vyhledává informace o tom, zda se ze mzdové složky sráží soc. a
zdravotní pojištění podle pole TEXT v číselníku mzdových složek MZDCMS
modulu MZD. Tiskne kontrolní sestavu, ve které naleznete informace o
tom, zda některá složka nebyla nalezena. Je nutno mít na paměti, že při instalaci nové verze systému KOSYS se může změnit číselník mzdových složek, proto je vhodné tuto operaci provést vzápětí po tisku rekapitulace
mezd, kdy se provede zaúčtování mezd. Stejný problém nastane při použití
této funkce, pokud byl doklad MZ přenesen z jiného počítače, kdy nemusí
být stejný číselník mzdových složek.
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Párování účtu
Za zvolený účet se provede porovnání podle zakázek a vytisknou se nespárované doklady. Např. při účtování přijatých záloh na zakázky.

4.5.12. Rozúčtování OPN
Nakoupené zásoby se v účetnictví podle
ustanovení § 25 odst. (1) písm. a) zákona 563/91
Sb. oceňují pořizovacími cenami.
Funkce zajišťuje výpočet a zaúčtování rozpouštění nákladů pořízení, případně odchylky od
předem stanovené ceny pořízení. Souvisí s tím,
jakým způsobem je veden sklad v modulu SKL.
Existují tři metody řešení příjmu v modulu SKL.



Při příjmu jsou zadávány skutečné ceny podle faktur.



Při příjmu jsou zadávány skutečné ceny nebo jsou ceny opraveny dodatečně
funkcí "přecenění příjmu" v SKL.



Při příjmu jsou zadávány ceny tzv. skladové, které jsou odlišné od pořizovacích cen. V tomto případě je nutno v modulu UCT účtovat rozdíly mezi skladovými a skutečnými cenami.

V prvních dvou případech není nutno rozúčtování provádět. Je nutno si uvědomit, že do ceny pořízení se promítají též ostatní pořizovací náklady (náklady na
dopravu).
Funkce vyžaduje zadat syntetický účet 112 nebo 132 a analytický účet tohoto
syntetického účtu. Na analytickém účtu jsou vedeny náklady související s pořízením. Algoritmus programu vysvětlíme na příkladu účtu 11299. Úbytky zásob v ceně pořízení (112 DAL) se vynásobí koeficientem, který se vypočte jako podíl účtů
11299 (náklady související s pořízením) a 112 MD (předem stanovená cena pořízení). Výsledek se účtuje na účet 501 nebo 504. Zaúčtování se provede podle
středisek, volitelně podle zakázek, o zaúčtování se vytiskne protokol.
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4.5.13. Tisk opravných dokladů
Funkce tiskne seznam opravných dokladů, tzn. těch záznamů, které byly pořízeny se zapnutým obdobím (PARAMETRY) a jejichž datum účtování se liší od tohoto období.

4.5.14. Rozpočty – přehled o čerpání rozpočtu
Tato funkce slouží k přehledu o čerpání peněz vyhrazených na určitou akci.
Účtované doklady (faktury, mzdy, pokladní doklady, aj.) na tuto akci si můžete
označit zakázkou nebo střediskem.
Ve formuláři Rozpočty zapíšete název zakázky akce a čísla sledovaných účtů
s rozpočtem na každý účet. Po stisku tlačítka „Tisk“ se vytvoří tiskové sestavy s detailními a celkovými přehledy podle zadaných zakázek a účtů. V sestavě je uvedeno i procentní vyčerpání stanoveného rozpočtu.

4.5.15. Náklady / výnosy příštích období
Ve formuláři k zaúčtování daňového dokladu kliknete na pole "párovací symbol",
které se změní na "příští období". Do pole se vyplní RRRRMM¶UUUuuu, kde
RRRRMM je období ve tvaru ROK+MĚSÍC, do kterého budou náklady v budoucnu
účtovány. Následuje oddělovač a za ten vyplníte číslo účtu (UUUuuu), na který
bude doklad v budoucnu přeúčtován. Fakturu můžete rozúčtovat na více záznamů
přepsáním účtované částky, různá střediska a zakázky. Na obrázku je příklad účtování faktury dne 31.12.2017 s požadavkem zaúčtování nákladů v 03/2018 na účet
511:
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Vlastní přeúčtování na nákladové účty se pak provede v příslušném období v
modulu „Účetnictví – Tisk - Náklady/výnosy příštích období". Každý účet skupiny
38 zvolíte zvlášť a pro každý se provede vytvoření nového interního dokladu v řadě CR, na kterém budou z vybraného účtu přeúčtovány jednotlivé částky na nákladové a výnosové účtu, které jsou uschovány v poli "párovací symbol". Dále je
nutno zadat měsíc, který má být zpracován (stejné období, které jste vyplnili při
účtování faktury).

Pokud musíte funkci opakovat a již byl doklad vytvořen, bude nabídnuta volba,
zda má být zaúčtovaný doklad vymazán a nahrazen novým. Číslo dokladu je vytvořeno ve tvaru CRmmrruuuu, kde uuuu je 3-6. znak čísla účtu. Pokud dojde k uzavření a výmazu starého roku, nebudou již tyto informace dostupné, proto pokud
budete tuto funkci používat, zvažte, kdy staré roky vymazat.

4.5.16. Obraty za poslední roky
Vytiskne se sestava za 12 let zpětně a vytvoří Excel soubor s historíí 20 let zpět.
Podmínkou je, aby byly dostupné uzavřené roky ve funkci Účetnictví – Jiný rok.
Tiskne se vždy jen z aktuální datové knihovny.

4.5.17. Kopie statistických formulářů do EPO
*4.5.17.*
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Po tisku statistických formulářů rozvahy a výsledovky jsou data uložena ve
formulářích a jejich export do XML spustíte v "Účetnictví - Tisk - Kopie statistických formulářů do EPO". Vytvoří se soubor uložený do \KSOFT\PORTVS a nabídne
se připojení na EPO. Vyberte volbu „Vytvořit přiznání pro doplnění daně“ a potvrďte tlačítkem „Kopie do EPO“. Po načtení souboru se zobrazí prázdné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, u kterého jsou statistické formuláře v menu "Vybrané údaje z účetnictví". Klikněte dále na "Úprava ve formuláři" a pomocí
průvodce vyplňte daňové
přiznání.
Rozpracovaný
soubor si můžete uložit klikem na "Uložení prac. souboru". Exportují se jen sestavy „Podnikatelé“ a nebo
„Podnikatelé – zkrácená“.
Sestavy lze importovat
také samostatně a přiložit
k již vyplněnému přiznání
daně z příjmů právnických osob. Pokud jste vytvořili daňové přiznání na EPO, uložte pracovní soubor do \KSOFT\PORTVS a v KOSYSu zvolte v této funkci „Doplnit do
cizího daňového přiznání“. Po výběru XML souboru s daňovým přiznáním se doplní statistická rozvaha a výsledovka do vybraných údajů z účetnictví. Rovněž je nutné, abyste tyto statistické formuláře před vytvářením přiznání měli v KOSYSu vytvořené, zkontrolované, vytisknuté.
Vybrané údaje z účetnictví před odesláním FÚ zkontrolujte na EPO a popř.
upravte podle skutečnosti. Údaje musí souhlasit na statistické výkazy z KOSYSu a
tyto statistické výkazy musí být shodné s účetní rozvahou a výsledovkou KOSYSu.

4.5.18. Export dat pro ISC KÚÚK
Export obratů za zvolené období v XML pro PC Výkaznictví JASU (Múzo).
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4.5.19. Export dat pro 56GG
Export dat příspěvkových a rozpočtových org. za zvolené období ve formátu
56GG (Gordic) pro Středočeský kraj. Soubor se ukládá do datové knihovny
\KSOFT\KOSYS\vašedatováknihovna a je přístupný na horní liště programu pod
ikonou „obálka“. Jakmile ukončíte práci v datové knihovně, soubor se odstraní.

V paramaterech datové knihovny na záložce „Činnosti“ je nutné mít zatržené
používání činností. Při účtování pak budou přístupné údaje potřebné pro naplnění
věty 56GG. Jedná se oúdaje:


Druh dokladu
Numerický údaj o formě dokladu (00 běžný měsíc, 01 počáteční stavy, 02
rozpočet schválený, aj.).



Oddíl, paragraf
Slovo určené pro funkční třídění dle rozpočtové skladby – vyhláška č.
323/2002 Sb.



Položka
Slovo určené pro druhové třídění dle rozpočtové skladby – vyhláška č.
323/2002 Sb.



Záznamová jednotka – konsolidační třídění
Slovo určené pro záznam k rozpočtové skladbě.
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Účelový znak
Slovo se používá u zápisů, které zachycují operace sledované v rozpočtové
skladbě (příjmy a výdaje organizace)a u výsledných účtů, slouží k záznamu
nástrojů a zdrojů pro sledování a vykazování akcí spolufinancovaných ze SR
a EU.



Organizační jednotka – rozpočtový kompetent
Slovo určené pro evidenci rozpočtového kompetenta. Pro rozpočet - kapitola, radní – odbor, u majetku inventární úsek.
Pro obchodní vztahy - číselník odběratelů, dodavatelů.
Pro náklady a výnosy – středisko.



Organizační třídění
Slovo určené pro evidenci dalšího uživatelského členění.
Pro rozpočet – číselník akcí investičních i neinvestičních.
Pro obchodní vztahy - číslo faktury dodavatele – oběratele.
U ostatních pohledávek a závazků – číselník dlužníků, věřitelů atp.



Kapitola
Údaje je možné zadat v účetnictví tlačítkem Oprava nebo Nový:
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Dále pak během účtování dokladu při stisknutém tlačítku s názvem „UCT“:

4.6. Volba účtové osnovy
přesunuto do parametrů modulu Účetnictví

4.7. Kumulace dat
Tato funkce je v modulu UCT pro úsporu místa na disku. Soubor, ve kterém
jsou uchovávány zaúčtované operace, může totiž za celý rok dosahovat značné velikosti.
Je nutno si uvědomit, že tato funkce přepíše původní soubor se zaúčtovanými
doklady. Není ji možno proto spustit, pokud nejsou vytištěny všechny sestavy. Pokud se stane, že byla funkce spuštěna nedopatřením, jsou původní data uschována v souboru s příponou UCT.
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Data jsou kumulována až po zadaný měsíc podle měsíce, střediska, zakázky a
účtu, ukázka souboru po kumulaci je na následujícím obrázku:

Doporučujeme: před použitím funkce KUMULACE uschovejte data do záložní
knihovny.
Kumulace dat se provede podle dat účtování. Budou zkumulovány všechny záznamy s datem menším než zadaný měsíc. Tato funkce se použije až po vytištění
všech měsíčních sestav.
Výmaz středisek a zakázek
Použije se, pokud není nutno v kumulovaném zůstatku sledovat střediska nebo
zakázky. Po této funkci následuje kumulace.
Převod dat z účtu na účet
Převede všechny záznamy zaúčtované na zadaný účet na jiný účet. Převod se
provede prostou změnou čísla účtu, po provedení funkce se již nepozná, na kterém účtu tato data byla!
Zruš označení období v RRMMDD
Očekává zadání data ve tvaru RR nebo RRMM nebo RRMMDD. U všech záznamů se zadaným datem účtování program zruší označení období. Pokud chcete
zrušit účetní období u všech záznamů, zadejte prázdné pole.
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4.8. Kopie souborů
Funkce umožňuje zkopírovat
data za vybraný měsíc nebo je
naopak zavést zpět do souboru.
Účelem je možnost zpracovávat
data z více počítačů v jednom
centrálním
počítači,
není-li
k dispozici síťové propojení. Aby
byla zajištěna jednoznačnost sehrávaných dat, je nutno, aby v
počítačích, kde data vznikají, byly
nastaveny
různé
série.
V opačném případě dojde po sehrání k duplicitním dokladům a
nebude zajištěna vazba mezi daty
modulů FAK a UCT. Přenášet je
možno jak zaúčtované doklady,
tak záznamy pokladen.

4.8.1. Export dat KOSYS -> KOSYS
Jsou zavedeny dva způsoby přenosu dat.


Zadáním data lze volit, zda kopírovat data za celý rok, za měsíc nebo za den.
Pokud bude v datu zadán jenom rok, bude kopírován celý rok, při zadání roku
a měsíce bude kopírován jeden měsíc, při zadání roku, měsíce a dne bude
kopírován jeden den. Tento způsob přenosu dat má tu nevýhodu, že nebudou přeneseny opravné doklady, které mají jiné datum účtování, než je zadané období. Výstupní soubor má jméno UCrrmmdd, při kopírování dat pokladny má jméno UPrrmmdd, kde "rrmmdd" je vytvořeno podle zadaného data.



Druhý způsob přenáší všechny nové záznamy. Za nové záznamy jsou považovány všechny záznamy, které byly zaúčtovány po provedení minulé kopie.
Program si do souboru proto doplňuje značky, které jsou ukládány do prázdného záznamu se speciálním označením v poli DOKLAD. Zrušením tohoto záznamu lze kopii opakovat.
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Při kopírování do zvoleného cílového adresáře program umožní zvolit výmaz
zakázek v datovém souboru, přepsat všechny střediska jedním zadaným nebo u

kumulovaných dokladů zapsat jedno číslo dokladu, kterým se přepíší všechny čísla
exportovaných dokladů. Přepis čísla střediska má význam pro přenos dat např. ze
závodů na podnik, kde se čísla středisek platných v závodě nahradí číslem závodu.
V podnikovém účetnictví je pak možno sledovat jednotlivé podniky. Po zadání parametrů program data nejprve zpracuje a výsledný soubor ukáže na obrazovce.
Pak je možno volit, zda má být zapsán do souboru.
Při kopírování nových záznamů si program doplňuje do datových souborů
zvláštní záznamy označené v poli DOKLAD zvláštními znaky. Do záznamu zapíše
datum a čas kopírování a zda se jednalo o odeslání nebo o příjem dat. Tyto záznamy je možno zrušit, i když jsou zablokovány. Záznam "ODES.DAT" se použije při
příštím odesílání dat, kdy budou odeslána všechna data zapsána za tímto záznamem. Pokud tento záznam smažete, je možno opakovat přenos. Záznam označený
"PŘÍJ.DAT" se do souboru zapisuje před doplňovaná data. Používá se ve spojení s
funkcí popsanou v kapitole 4.7.3.

4.8.2. Import dat KOSYS -> KOSYS
Lze přenášet data buď za zvolené období nebo tzv. nová data, jejichž vznik byl
popsán dříve.

4.8.3. Výmaz série
Funkce provede výmaz dat zadané série buď za zadané období, nebo posledních nových dokladů této série. Je určena pro možnost opakování sehrávání dat,
pokud došlo k chybné manipulaci při sehrávání.
Tuto funkci může použít pouze uživatel s oprávněním SYS =9.
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Při přenosu dat pokladen program nekontroluje stav pokladen, uživatel si musí
sám zajistit, účtování pokladen - zda budou účtovány na počítači, kde jsou vytvářeny, nebo až po sehrání v centrálním počítači.

4.8.4. Export do mezinárodního standardu
V parametrech modulu Účetnictví lze zapnout požadavek na konverzi zaúčtovaných záznamů do účtů mezinárodního standardu. Mimo to je možno účtované
záznamy souběžně s běžným zpracováním označovat účty mezinárodního standardu. Ty budeme v dalším textu nazývat ÚčetMS. Po zapnutí "používat účty mezinárodních standardů" v parametrech se sloupec s označením ÚčetMs objeví
v Účetnictví - účtování a Účetnictví - pokladna, kde je také možno tyto pole opravovat. V účtové osnově se doplní k poli Účet2 pole se seznamem účtů mezinárodních standardů. V tomto poli se místo číselného označení používá písmenná zkratka. Tak je možno každý český účet v osnově označit zadáním ÚčetMS.
Při účtování se do panelu účtování doplní pole ÚčetMS vyhledaná v účtové
osnově na stranu MD a DAL. Tím způsobem je možno rozúčtování provést jak
podle českých, tak podle účtů MS.
Export z KOSYSu se provede do souborů Excelu ve funkci Účetnictví - kopie,
kde je nutno zadat měsíc.
Během exportu se provede převedení účtů do mezinárodních standardů podle
následujícího pravidla:
Pokladny musí být zaúčtovány do UCT a pokud v nich bylo použito ÚčetMS, je
nutno potlačit kumulaci záznamů.
Vyberou se záznamy za zadané období z UCTDAT.
Každý záznam UCT se testuje a pokud je použit Účet MS v tomto záznamu, použije se. Pokud nebyl použit ÚčetMS, je český účet vyhledán v účtové osnově a
pokud je u něho uveden v osnově ÚčetMS, je použit ÚčetMS z osnovy. Jestliže
účet není ani v osnově, je použit český účet a je v názvu označen znakem "?". Obdobně jsou doplněny názvy účtů. Pokud byl do záznamu doplněn ÚčetMS, bude
použit jeho název, jinak bude použit název českého účtu, ale z pole Jazyk2, kde je
předpokládán anglický název. Pokud není anglický název zadán, bude použit český
název.
Výsledkem převodu jsou dva soubory Excelu, první je ve tvaru hlavní knihy,
druhý ve tvaru předvahy. Soubory jsou uloženy do datové knihovny. Po jejich ulo-
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žení KOSYS aktivuje Excel, pokud je instalován na Vašem počítači a oba soubory
zobrazí.
Soubory je možno použít k tisku sestavy, grafu, k sehrání s jinými daty nebo jako vstup do jiného SW.
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4.9. Číselník zakázek
Je doplňková funkce pro uživatele, kteří nevyužívají modul Zakázky a chtějí v
účetnictví sledovat zakázky. Je používán stejný soubor jako v modulu Zakázky, jen
není využíván celý.

U všech dokladů, které se účtují, naleznete pole Zakázka. Můžete jej využít
k párování záloh nebo označení akcí, které můžete dále sledovat v účetnictví.
Účetní sestavy (např. výsledovka, rozvaha, hlavní kniha, aj.) lze tisknout jen za určitou zakázku nebo za všechny.
Pole Zakázka můžete vyplňovat libovolnými znaky během práce nebo si můžete v Účetnictví – Zakázky naplnit seznam předem.
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4.10. Roční zpracování
Systém KOSYS kontroluje datum nastavené v počítači při každém vstupu do
datové knihovny. Pokud zjistí, že došlo ke změně roku, provede nastavení nových
počítadel (např. čísla karet ve skladu).
Není nutno nový rok zpracovávat odděleně. Roční uzávěrka se provede po vytištění všech potřebných sestav v následujících funkcích. Před použitím těchto
funkcí je nutno zkontrolovat nastavení účtů ve funkci PARAMETRY, protože tyto
funkce používají zde nastavené účty.
Před uzavřením roku udělejte záložní kopii datových souborů, uložte celou datovou knihovnu na pevný disk nebo disketu.
V hospodářském roce, který je shodný
s běžným rokem (01.01.RRRR-31.12.RRRR) zachovejte vždy při ročním zpracování datum
„do“ a „účtování“ „xx.xx.RRRR“ při všech operacích.
V níže uvedené tabulce jsou příklady uzavírání hospodářského roku ke konci roku, ke
konci měsíce a k určitému dni uprostřed měsí-

ce.

Poslední záznam minulého
obd.
Uzavření účetních knih
Otevření účetních knih
První záznam příštího obd.

Běžný rok Jiné období
konec roku konec měsíce
31.12.2000 31.05.2000

Jiné období
konec během měsíce
15.05.2000

xx.xx.2000 xx.05.2000
xx.xx.2000
.06.2000
01.01.2001 01.06.2000

15.05.2000
15.05.2000
16.05.2000
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4.10.1. Zaúčtování hospodářského výsledku
Funkce provede uzavření nákladových a výnosových účtů, zaúčtuje hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek je možno volitelně zaúčtovat s ohledem na
střediska a zakázky, je možno zadat datum účtování. Pokud zvolíte datum zaúčtování ve tvaru "xx.xx.RRRR", který program nabízí, bude možno tisknout výsledovku
za prosinec nebo za celý rok. Zaúčtování hospodářského výsledku se uschová do
archivního souboru během funkce popsané v kapitole 4.9.5. Pokud použijete např.
datum 31.12.RRRR, budou náklady a výnosy vynulovány zaúčtovaným hospodářským výsledkem a z archivního soubory již nelze výsledovky tisknout.

4.10.2. Uzavření účetních knih
Tato funkce uzavře rozvahové účty a zaúčtuje na účet "Koncový účet rozvážný". Během výpočtu se vytvářejí zůstatky na účtech na straně MD nebo DAL podle
kódů +/-/* v osnově. Pokud u některého syntetického účtu toto označení nenalezne, oznámí chybu a operaci nedokončí. Uzavření účetních knih je možno volitelně provést s ohledem na střediska a zakázky. V účetní osnově lze u každého
účtu zvolit funkci „uzavřít bez ohledu na zakázku a středisko“.

4.10.3. Otevření účetních knih
Tato operace se provede pouze tehdy, když byla provedena předcházející
funkce. Program otevře rozvahové účty a zaúčtuje na "Počáteční účet rozvážný".
Dále převede účet "Zisků a ztrát" na účet "HV ve schvalovacím řízení". Operace se
provede na doklad "OK" s datem xx.xx.RRRR, kde RRRR je uzavíraný rok. Tento
doklad vytváří počáteční zůstatky příštího roku.

4.10.5. Výmaz dat starého roku
Funkce vymaže všechna data starého roku, v souboru ponechá pouze doklady
"OK" vytvořené v předchozí funkci a doklady zaúčtované již do nového roku. Data
starého roku se uloží do souboru UCTD#rr, ve kterém jsou dostupná funkcí "Jiný
rok".
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4.11. Pokladny
Ve funkci je řešena pokladní kniha s možností účtovat zapsané doklady jednotlivě nebo kumulovaně.

V obrazovce pokladny naleznete tyto záznamy:


Datum
Datum, kdy došlo k výdeji nebo příjmu. Kliknutím na nadpis sloupce, data
lze setřídit.



Doklad
Číslo dokladu je tvořeno z dvojmístné řady a čísla. Při pořizování nového
dokladu se nabídne číslo následující po posledním v řadě s ohledem na kalendářní nebo hospodářský rok, pokud není shodný s kalendářním. Po zavedení EET je mezera v čísle dokladu přepsána nulami.



Střed.
Středisko. Kliknutím na nadpis sloupce, data lze setřídit.
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Zakázka
Kliknutím na nadpis sloupce, data lze setřídit.



Účet
Číslo účtu z účtové osnovy. Protiúčet se nastavuje z číselníku pokladen.
Kliknutím na nadpis sloupce, data lze setřídit.



Text
Text operace. Lze propojit s předkontací a uložit pro příští použití. Kliknutím na nadpis tohoto sloupce bude vypnuto setřídění dokladů a budou zobrazeny tak, jak vstupovaly.
Poslední dva znaky v poli text slouží k zadání počtu litrů pohonných hmot a
následnému přenosu do knihy jízd (pole nádrž). Více v kapitole Kniha jízd.



?
Kliknutím se zobrazí detail dokladu, např. zaplacená faktura z evidence faktur.



Výdaj
Celková částka vydaná z pokladny včetně DPH.



Příjem
Celková částka přijatá do pokladny včetně DPH.



Daň
Úhrn DPH (základní + snížená sazba).



Druh DPH
Jedná-li se o řádné, opravné, dodatečné nebo jiné (viz. parametry datové
knihovny, záložka DPH).



Poznámka
Toto pole dovoluje rozšířit o podrobnosti pole „text“.
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Činnost
Určeno pro rozpočtové a příspěvkové org. pro rozdělení činnosti na hlavní
a hospodářskou (vedlejší). Více v kapitole 1.6.3.6.



UCTDOKLAD
Číslo dokladu v účetnictví. Kliknutím na nadpis sloupce, data lze setřídit.



Kód
1 – výdej, 2 – příjem, 3 – faktura odeslaná, 4 – faktura přijatá



Čis. dokladu
Číslo dokladu protistrany pro účely KH k DPH.



Dod.dat.DPH
Datum uskutečnění zdanitelného plnění dodavatele.



IČO protistrany
Přenáší se IČO protistrany z adresáře podle kterého lze vyhledávat
v rejstříku.



DIČ protistrany
Přenáší se DIČ z adresáře a je dále použito do seznamu plnění DPH a kontrolního hlášení. Podle tohoto údaje probíhá ověřování plátce v rejstříku při
ukončení dokladu. Pokud není uvedeno, lze dodatečně doplnit dvojklikem
levým tlačítkem myši. Jedním kliknutím pravého tlačítka myši spustíte automatickou kontrolu spolehlivosti plátce a jeho čísla účtu v registru plátců
DPH.



KH kód
Stejná funkce jako v FO a FP. Doklady se do KH řadí automaticky podle hranice 10000Kč včetně daně. Pokud potřebujete zařazení změnit, můžete
volbou v této funkci. Využití např. při zadávání dílčích daňových dokladů
platebního kalendáře.
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EET FIK
Pokud je v parametrech pokladna označená k použití EET, pak se v tomto
sloupci zapisuje FIK přidělený serverem Finanční správy MFČR (jen u příjmových pokladních dokladů). Je.li pole červeně podbarvené a není uveden
FIK, pak doklad nebyl odeslán a musíte zopakovat odeslání dvojklikem do
tohoto pole.



EET Protokol
Memo (paměťová) položka, kam se zapisuje veškerá komunikace při odeslání dokladu na server Finanční správy.



EET datum
Datum přijetí tržby, první odeslání nebo pokus o první odeslání dokladu.



Číslo adresy
Číslo adresy z adresáře pro jednoznačnou identifikaci.



Adresa



Párovací symbol
Je vyplňován automaticky např. při placení faktur.



Účet MS
Účet mezinárodních standardů.



Odpočet DPH
Nárok na odpočet dph (ano, ne, krátit).



Čas zápisu
Okamžik vyhotovení dokladu.

Zapsané doklady jsou opět odlišeny barevně, opravovat lze pouze zelené řádky. Všechny řádky se obarví a zablokují po zaúčtování pokladny do modulu UCT
tlačítkem "Účtování".
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Použití klávesy "Stav“ vyvolá součet všech zápisů a na obrazovce se objeví stav
pokladny.
Tlačítko „Číslování“ umožňuje přečíslovat vzestupně ještě nezaúčtované doklady seřazené podle data.
Tlačítkem "Součet“ se provede součet za den nebo doklad nebo středisko nebo zakázku nebo účet podle toho, podle kterého sloupce je nastaveno řazení dat a
podle toho, který řádek byl aktivní.
Přímo z pokladny je možno zobrazit fakturu, která byla v pokladně zaplacena
pravým kliknutím na pole TEXT.
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4.11.1. Číselník pokladen
Program
umožňuje
provozovat více pokladen
označených číslem nebo
písmenem. Rozlišuje malé
a velké znaky abecedy, lze
použít i diakritiku. Pokladny mohou být vedeny v libovolných měnách. Pokladna se volí na obrazovce vlevo dole. Seznam pokladen se zobrazí kliknutím
na rolovací nabídku "Číselník pokladen“. U každé pokladny je uvedeno její označení, měna, kurz a číslo účtu. Pokud měna a kurz nejsou uvedeny, bude pokladna
vedena v Kč. Nezadávejte do pole měna „Kč“! Do pole účet se doplní, na který
účet bude pokladna účtována do UCT. Číslo pokladny, její název a měna, ve které
je vedena, se zobrazuje v hlavičce základní obrazovky. Číslo a název pokladny se
také tiskne v hlavičkách sestav.
V číselníku pokladen lze rovněž zvolit, zda bude pokladna používána k Elektronické evidenci tržeb EET. V tom případě pak je nutné vyplnit označení provozovny
a pokladního zařízení. Do čísla pokladny lze zadat také znaky abecedy. Pro použití
pokladny k EET zadejte pouze čísla nebo velké znaky abecedy bez diakritiky. Další
nastavení k EET se provádí v parametrech datové knihovny.
Zvláštní funkci má pokladna označená "X". Příjmy a výdaje z této pokladny
budou při vytváření peněžního deníku použity pouze do sloupců určených číslem
účtu a nebudou uvedeny ve sloupci "hotovost". Tato pokladna slouží k zaúčtování
operací, které je nutno do peněžního deníku zaúčtovat, aniž by se změnil stav
běžného účtu a pokladny. Jako příklad uvedeme zaúčtování časového rozlišení
akontace leasingu. Hlavní význam má takto označená pokladna v JUC (kap. 10.).
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4.11.1.1. Pokladny v cizí měně
Valutová pokladna je jakákoli pokladna, která má v seznamu zadánu měnu. A
proto u korunové nevyplňujte „Kč“! V této pokladně se ukládá u všech záznamů
právě aktuální kurz. Tento kurz je možno upravit při vstupu nového záznamu nebo
při jeho úpravě. V pokladně se zadávají částky v definované měně, při účtování
pokladny do UCT jsou pak tyto částky přepočteny kurzem na koruny.

v původní měně!

Základ a daň se ve valutové pokladně vyplňuje ve
stejné měně, v jaké je vedena pokladna a pro účely přiznání k DPH se použije tlačítko „x kurz“, které přepočte
tato pole kurzem na Kč. Bez
přepočtu by základ a daň byl
uveden v přiznání k DPH

Pokud pořizujete pokladní doklady pro „jiný druh dph“, můžete ponechat základ a daň v cizí měně a na koruny se přepočte až při tisku formuláře přiznání dph
za tento „jiný druh dph“, u kterého je v parametrech uvedena měna.
Osvobozená plnění není možno zadávat ve valutové pokladně, jen v korunové.
Na konci roku je třeba zaúčtovat
kurzové rozdíly. Kliknutím na tlačítko se stejným názvem spustíte automatickou funkci kurzové rozdíly,
která Vám provede výpočet kurzových rozdílů všech zadaných dokladů
proti kurzu zadanému ke konci hospodářského roku. Při spuštění funkce je kontrolován stav pokladny
přepočtený na Kč s účtem 211xxx
v účetnictví. Pokud nesouhlasí stav,
zobrazí se rozdíl, který je třeba
opravit v účetnictví, aby mohla být
funkce kurzových rozdílů dokončena. Pokud není provedeno zaúčtování kurzového rozdílu, není možno pokladnu kumulovat. Rozdíl vzniklý zaokrouhlením do výše 0,01 Kč je automaticky zaúčtován do UCT.
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4.11.2. Výdajový a příjmový pokladní doklad
Vstup dokladů se
začíná tlačítkem "Nový"
nebo ALT-N a končí tlačítkem "Konec" nebo
ALT-K. Program vyžaduje zvolit, zda se jedná o
příjem nebo výdej, což
se provede kliknutím
myši na název příslušné
záložky v horní části
formuláře. Následuje
okno pro vstup dat odlišné pro příjem nebo
výdej. Číslo dokladu je stejně jako v UCT tvořeno dvoumístnou řadou a čtyřmístným číslem dokladu. K jeho vytvoření lze použít nabídku kliknutím na šipku vedle
pole.
Do pole text se zapíše zkráceně případ dokladu. Po vyplnění účtu a kliknutí
pravým tlačítkem myši na šipku vedle pole TEXT se vloží text i účet do nabídky a je
připraven pro příští použití. Levým kliknutím se seznam otevře a pokud vyberete
operaci, bude zapsána do pole TEXT a účet bude zapsán do pole ÚČET. Klávesou
DEL je možno vybranou položku seznamu vymazat.
Formulář pro vstup dokladu je členěn podle druhu daňových základů a daní.
Tlačítko "Faktura" umožňuje vyhledání přijaté nebo odeslané faktury, která je placena v hotovosti. Informace o faktuře budou přeneseny do okna pro vstup dokladu. DPH se v tomto případě nezadává, zůstává evidováno v evidenci faktur. Je
možno provést i částečnou úhradu faktur.
Pokud
pracujete
v daňové evidenci, zobrazí
se při úhradě faktury pole s
částkou „DPH do deníku“.
Tato částka bude použita
při vytváření peněžního
deníku. Při částečné úhradě
je nutné tuto částku ponížit.
Z korunové pokladny lze
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uhradit fakturu v libovolné měně a vzniklý kurzový rozdíl bude zapsán do pokladny
se stejným číslem dokladu. Z valutové pokladny lze naopak uhradit jen fakturu ve
stejné měně, jako je vedena pokladna. Faktura vystavená v hotovosti v cizí měně
je uhrazena v pokladně ve stejný okamžik, kurz se přenáší z faktury a kurzový rozdíl v tomto případě nevzniká.
Stejně jako ve fakturách přijatých je i zde pole "Fyzická osoba?" a "Číslo FÚ"
pro oznamovací povinnost dle §34 odst. 5 ZSDP.
Aby nedošlo k duplicitní
platbě faktury z pokladny a
zároveň převodním příkazem,
je kontrolováno pole variabilní symbol a částka na evidenci faktur. Kontrola se
spouští při opuštění pole VS
na výdajovém pokladním dokladu. Případná duplicita se
zobrazí v novém okně.
Tlačítko „Sklad“ na pokladním
dokladu
slouží
k zápisu čísla dokladu na příjemku do modulu Sklad, odkud je pak možno spustit kontrolu, zda-li existují ke
všem příjemkám doklady (pokladní, faktury).
Údaje o protistraně (číslo dokladu, datum dph, IČO, DIČ a kód KH) jsou důležité
pro kontrolní hlášení k dph. V pokladně mají smysl jen u dokladů nad částku
10.000 Kč včetně dph. Pod tuto hranici se doklady do KH kumulují a není nutné
údaje o protistraně vyplňovat. Pokud zadáváte tržbu jednou částkou, která překračuje hranici 10.000Kč, ale její jednotlivé obraty ne, pak v „kódu KH“ vyberte „k Kumulovat bez ohledu na částku“.
Po vyplnění celého okna je možno v poli "další" zvolit rozúčtování dokladu.
Tímto způsobem je možno doplnit více záznamů se stejným datem a číslem dokladu. Tisk pokladního dokladu se provede souhrnně za všechny položky celého dokladu, adresa se doplní ke všem záznamům dokladu.
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4.11.3. Elektronická evidence tržeb (EET)
Pro Elektronickou evidenci tržeb je nutné nejprve nastavit parametry datové
knihovny na záložce EET a zvolit pokladnu, kde bude EET probíhat. Nastavení parametrů je popsáno v kapitole 1.6.2.4.

4.11.3.1. Příjmový pokladní doklad
Příjmový pokladní doklad vystavíte podle předchozí kapitoly. Při tisku příjmového dokladu pak probíhá odeslání na server Finanční správy MFinČR. Proběhne-li
odeslání v pořádku, bude vrácen Fiskální identifikační kód FIK, který je uveden ve
spodní části pokladního dokladu a dále se zapíše v obrazovce pokladních dokladů
do sloupce EET FIK.

Pokud neproběhne odeslání tržby a přidělení FIK, na příjmovém dokladu bude
místo FIK uveden podpisový kód poplatníka PKP. Pole EET FIK pak v tomto případě
bude podbarveno červeně a nebude zde uveden kód FIK. Opakované odeslání
provedete ručně dvojklikem do pole EET FIK v mřížce pokladních dokladů.
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4.11.3.2. Zrušení pokladního dokladu EET
Příjmový pokladní doklad s EET nelze vymazat, protože je tržba evidována na
serveru MfinČR. Oprava nebo zrušení platby se provede vystavením nového příjmového pokladního dokladu se zápornou částkou a odesláním dokladu k EET. Pokud byla uhrazena faktura a tržba odeslána, postupujete stejně. Vystavíte příjmový pokladní doklad, tlačítkem „Faktura“ vyberete fakturu ze seznamu a k úhradě
zadáte mínusem celou částku. Platba se zruší i na faktuře a nezaplacenou ji lze dále upravit nebo vymazat.

4.11.3.3. Stvrzenka, účtenka EET
Na příjmovém pokladním dokladu lze tlačítkem „Stvrzenka“ vytisknout zúžený
daňový doklad s EET na klasickou pokladní tiskárnu s papírovým kotoučkem. V parametrech datové knihovny lze nastavit tisk stvrzenky na samostatnou tiskárnu.
Stvrzenka se bude tisknout na pokladní tiskárnu a ostatní doklady z KOSYSu na
klasickou kancelářskou.
Pokud je faktura odeslaná hrazena kartou, je nutné vystavit doklad s FIK, ale
nejedná se o úhradu faktury, protože ta bude uhrazena následně bankou. Pro tuto
variantu byla zavedena stvrzenka, která se ukládá do pokladny „X“ se zvláštní
funkcí (popsáno výše). Pro tuto pokladnu musíte v číselníku pokladen nastavit parametry pro správné odeslání EET.

4.11.3.4. Rychlý prodej s EET
Vystavení dokladu
o
prodeji
s registrací EET je
možné zjednodušeně
jen zadáním částky a
volbou sazby DPH.
Tuto funkci naleznete na spodní liště pokladny pod tlačítkem
„TRŽBY“. Tiskne se
pouze malá stvrzenka.
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4.11.3.5. Úhrada faktury v hotovosti s EET
Pokud vystavujete fakturu odeslanou a ve formě úhrady zvolíte
„v hotovosti“, pak se po stisku tlačítka „součet“ odblokuje tlačítko
„úhrada“ přímo v textu faktury.
Stisknutím se provede vytisknutí
faktury, zaúčtování, úhrada do
zvolené pokladny s tiskem pokladního dokladu a odesláním EET
v jednom kroku. Úhradu do pokladny lze provést i později stejně
nazvaným tlačítkem v evidenci faktur odeslaných na spodní liště.

4.11.3.6. Dotace pokladny
Pokud provádíte příjem hotovosti do pokladny EET, který není tržbou (např.
převod z banky), pak založíte standardně příjmový pokladní doklad, ale vytisknete
ho pomocí tlačítka „Tisk
bez EET“. Takový doklad
se do systému EET neodesílá a je zablokován proti
možnosti
následného
odeslání nebo opravě a
výmazu.
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4.11.4. Rozpis DPH u zjednodušeného dokladu
U zjednodušených daňových dokladů s uvedenou celkovou částkou a sazbou
daně můžete použít rozpočet na doklad tak, že zapíšete celkovou částku do pole
„Celkem“ a kliknete na zatržítko vedle požadované sazby. Základ a daň se vypočítá
podle §37 Zákona o DPH.

4.11.5. Členění DPH
Při evidenci dokladu od plátce z tuzemska nemusíte na výdajovém dokladu zadávat „Nárok na odpočet daně za“, automaticky se doplní tuzemská plnění. Doklady od plátců ze zemí EU nebo u tzv. samovyměření u dodavatelů z třetích zemí
použijete k vykázání dph fakturu přijatou a uhradíte z pokladny.
Na výdajovém dokladu naleznete také volbu „Nárok na odpočet“. Pokud je toto pole prázdné nebo je vyplněno "a", je nárok na odpočet. Je-li v tomto poli "n",
nebude nárok na odpočet a v případě "k" se bude krátit koeficientem.

4.11.6. Horké klávesy
Pro urychlení zadávání dat doporučujeme následující klávesy:
Alt+p
Alt+v
Alt+f
Alt+c
Alt+s
Alt+z
Alt+ú

přepnutí na kartu příjem
přepnutí na kartu výdej
výběr faktury
skok na pole CELKEM
snížená sazba daně (po vyplnění CELKEM)
základní sazba daně (po vyplnění CELKEM)
skok na ÚČET
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Alt+t
Alt+d
Alt+k

tisk dokladu
další doklad
konec

Jako příklad uvedeme zadání 100 Kč příjmu se základní sazbou daně a vytištěním pokladního dokladu:
Alt+n alt+p DATUM DOKLAD TEXT alt+c 100 ENTER alt+z alt+t alt+k
Při práci z klávesnice je seznamy (rolovací nabídky) možno otvírat stiskem
ctrl+enter.

4.11.7. Oprava záznamu
V pokladních dokladech lze opravovat všechny nezaúčtované záznamy tlačítkem „Oprava“. Pokud je již záznam zaúčtován, je nutné nejprve zrušit účtování.
Klikněte na řádek, který chcete opravit a po stisku tlačítka „Výmaz“ vyberete
z menu „Zrušit účtování“. Dále se Vám nabídne možnost provedení storna dokladů v modulu „Účetnictví“.
Tlačítkem "Výmaz" je možno provést samozřejmě výmaz záznamu (pokud nebyl zaúčtován) a dále pak kumulovat pokladnu po zadaný datum. Při kumulaci pokladny se vytvoří nové počáteční zůstatky.
Zrušení zaúčtování a kumulace jsou vážné operace, které se povolují
v modulu „Hesla“.

4.11.8. Tisk dokladů a pokladní knihy
Tlačítko "Tisk" zobrazí nabídku s výběrem možností tisku sestav:


Pokladní kniha
Lze zvolit tisk za den nebo období. Ve valutových pokladnách je možno volit, zda má být tisk proveden v měně pokladny nebo v Kč. Řazení dokladů
při tisku pokladní knihy je dáno tím, jak byly záznamy pokladny seřazeny
před spuštěním tisku.



Přehled o zaúčtování
Sestava je obdobná jako při tisku hlavní knihy. V řazení podle účtů jsou tištěny jednotlivé doklady. Je možno vybrat buď tisk jednoho souhrnného dokladu POpnnn (jen při konfiguraci s podvojným účetnictvím), pod kterým
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bylo provedeno zaúčtování do UCT nebo je možno zadat období, za které
mají být doklady vybrány k tisku. Je možno tisknout jen jeden účet, určitou
zakázku nebo středisko.


Soupis dokladů k PO
Sestava je použitelná jen v konfiguraci s účetnictvím a tiskne soupis dokladů k zadanému číslu dokladu "POxnnn". Pod tímto číslem bylo provedeno
souhrnné zaúčtování do UCT.



Tisk pokladních dokladů
Hromadný tisk pokladních dokladů od/do.

4.11.9. Zaúčtování dokladů
Zaúčtování pokladny do UCT se provede tlačítkem „ÚČTOVÁNÍ“. Program nejprve provede součty všech zelených řádků až po zadané datum a nabídne je k
prohlédnutí na obrazovce. Součty jsou provedeny za středisko, zakázku a účet. Vytvoří se protiúčet 211 (číslo účtu se nastavuje ve funkci PARAMETRY a v tabulce
Seznam pokladen). Program vyžaduje zvolit, zda má být protiúčet vytvořen s ohledem na střediska a zakázky. Pokud chcete provést zaúčtování, pokračujte tlačítkem „ÚČTOVAT“. Po ukončení klávesou „STORNO“ se zaúčtování neprovede. Rovněž se zaúčtování neprovede, pokud program zjistí, že v některém ze záznamů
připravených k účtování chybí číslo účtu. Pokud bylo provedeno zaúčtování, budou dříve zelené řádky zablokovány a obarveny, do pole UCTdoklad bude zapsáno, pod jakým číslem dokladu bylo zaúčtování provedeno. Program vyžaduje zadat datum zaúčtování, které se zapíše do UCT. Dále můžete zvolit „Peníze na cestě
– do UCT se stejným datumem. Při účtování budou zachovány původní datumy
převodů peněžních prostředků (účet 261).
Zatržítko „Pokladní záznamy kumulovat“ zaúčtuje pokladní doklady souhrnně
podle čísla účtu. Používá se pro velké objemy pokladních dokladů.
Při účtování můžete změnit všechna prázdná střediska zadaným střediskem.
Zaúčtování pokladních dokladů lze zrušit pomocí tlačítka „Výmaz“ a funkce
„Zrušit účtování“. Program provede odbarvení a zpřístupnění pokladních dokladů
pro opravy. Pokud zvolíte „Stornovat v účetnictví“, budou doklady odúčtovány. Při
zrušení účtování se doklady z UCT a pokladen párují podle čísla dokladu a kalendářního roku účtování. Pokud se neshoduje hospodářský rok s kalendářním a přepisujete číslo dokladu, je nutno číslo volit tak, aby v kalendářním roce nebylo du© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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plicitní. Doporučujeme tvar PoxRmm (na 4. místě čísla dokladu odlište hospodářský rok).
Veškerý pohyb mezi účtem a pokladnou se označí účtem "Peníze na cestě".
Program při zaúčtování sám vytvoří protiúčty k tomuto účtu, k výdajům a tržbám.
Úloha je záměrně vytvořena tak, aby bylo možno práce v této funkci rozdělit
na dvě osoby, na pokladního a účetního. Proto je možno klávesou "ÚČTY" hromadně doplňovat čísla účtů.
V jednoduchém účetnictví se místo tlačítka "ÚČTOVÁNÍ" zobrazí
"BLOKOVÁN". Slouží k zablokování všech záznamů pokladny proti opravám. Záznamy již nelze odblokovat.
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4.11.10. Kontrola účtování pokladny
Tlačítkem "KONTROLA" na spodní liště se provede kontrola účtu "peníze na
cestě". Tento účet se vyhledá ve všech pokladnách a ve všech bankovních výpisech a porovnají se součty za dny zvoleného roku. Pokud program v některém dni
zjistí rozdíl, zobrazí chybu v poli "rozdíl".

Při opuštění pokladny tlačítkem „Konec“ se provádí kontrola zaúčtovaných dokladů z pokladny na účetnictví a případný rozdíl je zobrazen ve formuláři. Chybné
doklady lze zobrazit po dokladech nebo po měsících.
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4.12. Jiný rok
Touto funkcí lze dočasně (do opuštění datové knihovny) přepnout na starší než
zpracovávaný soubor. Soubor, do kterého se účtuje, se jmenuje UCTDAT. Pokud
uzavřete rok ve funkci ROČNÍ a vymažete minulý rok, bude tento smazaný rok uložen do souboru UCTD#rr. Takových souborů může být uschováno i více za několik
uplynulých let. Pokud přepnete na některý z minulých roků, budou zablokovány
všechny funkce mimo ÚČTOVÁNÍ, TISK a JINÝ ROK. Ve funkci ÚČTOVÁNÍ pak budou zablokovány ty funkce, které mění nebo doplňují datový soubor.
Ve formuláři pro výběr hospodářského roku naleznete také tlačítko „Výmaz“,
které doporučujeme nepoužívat. Výmazem dojde ke ztrátě dat.

4.13. Účetní období
Pro usnadnění kontrol je možno ve funkci PARAMETRY nastavit parametr
"Účetní období" ve tvaru MMRR. Pokud je tento parametr zadán, všechny účetní
doklady, které jsou ručně nebo automaticky zařazovány do modulu UCT, jsou
označovány tímto obdobím. Nastavit tento parametr může pouze ten uživatel,
který má oprávnění SYS=9. Všechny doklady, které mají odlišné datum účtování,
jsou v základní obrazovce účtování v modulu UCT označeny červenou barvou čísla
dokladu. Tyto doklady jsou považovány za opravné doklady.
U opravných dokladů se období tiskne v sestavách deníků a hlavní knihy.
Ve funkci TISK lze tisknout seznam opravných dokladů účtovaných v zadaném
období.
Označení opravných dokladů lze zrušit podle zadaného data ve funkci
KUMULACE.
Období, ve kterém byl doklad zaúčtován se zaznamenává do sloupce "Období"
v základní obrazovce účtování v modulu UCT.
Ve funkci PARAMETRY je možno zvolit, zda mají být na účetní období kontrolována data plnění DPH.

4.14. Číselník operací pro pole TEXT
Přesunuto do parametrů datové knihovny.
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4.15. Manager
Funkce pro zobrazení finančních prostředků na všech bankovních účtech a pokladnách,
závazků, pohledávek, nákladů,
výnosů a zisku. Výpočet vychází
z regresní rovnice, která je analytickým vyjádřením vztahu
mezi proměnnými. Získaná
přímka optimálně prokládá
soustavu bodů.

4.16. Série účetních dokladů
Číslo série má smysl používat, jestliže se systém KOSYS používá na více počítačích a data z těchto počítačů se sehrávají k centrálnímu zpracování. Nastavení série ve funkci PARAMETRY v parametrech modulu UCT pak zajišťuje, že se neduplikují čísla dokladů v sehraných souborech. Platí zásada, že série se nenastavuje v
centrálním počítači, na ostatních počítačích však musí být na každém nastavena
jiná série. Série se na obrazovce zobrazuje vždy vpravo od čísla dokladu, v základní
obrazovce modulu UCT je odlišena barevně. Označení série se tiskne v sestavách
účetního deníku a hlavní knihy.
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4.17. Seznam řad dokladů

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

325

4.18. Roční uzávěrka
V systému KOSYS můžete zpracovávat oba roky (starý i nový) najednou, i když
nemáte ještě uzavřený starý rok. Není nutné zakládat novou datovou knihovnu
pro nový rok. Pokud nezpracováváte doklady průběžně, je nutné v novém roce
změnit číselné řady dokladů, aby nedošlo k duplicitním číslům.
Před každou operací, která má za následek hromadnou změnu souborů, což je
i přechod na nový rok, je nutné datovou knihovnu zazálohovat některým ze způsobů popsaných v této příručce.

4.18.1. Roční uzávěrka v účetnictví (např. za rok 2010)
Uvádíme zde nejdůležitější operace, které je třeba provést při uzávěrce účetního období. Nelze zde vyjmenovat všechny operace, které provádí každá organizace podle svých specifických vnitřních předpisů, proto je tento návod jen hrubý
popis nejčastějších operací.


Inventarizace účtů za rok 2010
V UCT - ÚČTOVÁNÍ spustit tlačítkem "Kontrola" funkci, která kontroluje
faktury, jejich zaplacení a zaúčtování. Dle volby (FO, FP) se kontrolují účty
311, 321. Dále je v této funkci tlačítko "Pokladny", které kontroluje UCT a
převody z PO a FV přes účet 261. Tlačítkem "Kontrola DPH" program provede inventuru účtu 343. Tlačítkem "Přijaté zálohy" a "Vydané zálohy" se
vytisknou sestavy s inventurou účtů 324 a 314. Inventarizace ostatních
účtů (např. 331) je nutné provést z tiskových sestav.
Ve výpisech z banky spustit tlačítko "Kontrola". Touto funkcí se kontroluje
stav účtu 221 v UCT se zůstatky v bankovních výpisech.



Kurzové rozdíly v roce 2010
Provést funkci kurzové rozdíly v devizových výpisech a valutových pokladnách. V obou funkcích se kontroluje stav v dané evidenci (FV, PO) přepočtený na Kč se zápisy v UCT. Pokud se liší, nedovolí tuto operaci provést.
Podrobný popis naleznete v kapitole Bankovní výpisy, Pokladny.
Kurzové rozdíly je nutné provést i u nezaplacených faktur odeslaných a přijatých. Tato operace se provádí k 31.12., nelze ji provádět zpětně!
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Časové rozlišení 2010/2011
V UCT – Účtování provést přeúčtování částek, které spadají do jiného účetního období.



Tisk za rok 2010
Vytisknout všechny uzávěrkové tiskové sestavy za rok 2010. Při tisku sestav
v UCT probíhá kontrola správnosti účtování a pokud je zjištěna nesrovnalost, bude Vás program informovat. V předvaze je kontrolováno účtování
na syntetický a zároveň jeho analytický účet a kontrola prázdných účtů
(účet chybí v UCT nebo v osnově).
Dále se kontroluje výsledovka na rozvahu. Pro správnost této funkce je
nutné, aby se obě sestavy tiskly za jednotné období.
Statistické výkazy jsou nadefinovány obecně a očekává se doplnění vašich
analytických účtů. Pro správnou funkci musí být účty správně označeny
v osnově.



Uzavření a otevření účetních knih 2010/2011
Před spuštěním dále uvedených funkcí je nutné provést zálohu dat kopií
nebo „zabalení“ datové knihovny.
Spustit funkci "Roční" v modulu UCT (přechod z r. 2010 na r. 2011):
- zúčtování HV od 1.1.2010 do xx.xx.2010, datum účtování xx.xx.2010
- uzavření účetních knih od 1.1.2010 do xx.xx.2010, datum účtování
xx.xx.2010
- otevření účetních knih od 1.1.2010 do xx.xx.2010, datum účtování
xx.xx.2010
- výmaz dat ze starého roku



Kumulace roku 2010
Před spuštěním této funkce je nutné provést zálohu dat kopií nebo „zabalení / archivace“ datové knihovny.
V pokladnách tlačítkem "Výmaz" zkumulovat po datum 31.12.2010.
V bankovních výpisech tlačítkem "Výmaz" zkumulovat po datum
31.12.2010.
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4.18.2. Roční uzávěrka v daňové evidenci (např. za rok
2010)


Kontrola roku 2010
V daňové evidenci je nutné provést kontrolu průběžných položek (sloupců
11 a 12 peněžního deníku). Pokud by bylo účtováno na prázdné účty, bude
tato chyba zobrazena při „Výpočtu peněžního deníku“.



Tisk za rok 2010
Před tiskem deníku je nutné zkontrolovat, aby v pokladnách a výpisech nebyly záznamy z minulého období, které by se tiskly jako počátky roku. Tyto
záznamy je nutné zkumulovat.
Vytisknout všechny uzávěrkové tiskové sestavy.



Kumulace roku 2010 (počátky pro rok 2011)
Před spuštěním této funkce je nutné provést zálohu dat kopií nebo „zabalení“ datové knihovny!
V pokladnách tlačítkem "Výmaz" zkumulovat rok 2010.
V bankovních výpisech tlačítkem "Výmaz" zkumulovat rok 2010.
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5. SKLADY
V modulu je řešena evidence pohybu materiálu v jednom nebo ve více skladech. Materiál je evidován podle dvanáctimístného čísla materiálu. Pohyb materiálu je evidován na kartách, které jsou zakládány s každým příjmem do skladu. Tím
je umožněno evidovat stejný materiál s různými nákupními cenami, počet karet
není omezen. Při prodeji materiálu je možno zvolit jednu z pěti prodejních cen.
Modul je provázán s dalšími moduly:
ZAK

Při rozpisu materiálu na normu se používá číselník materiálu.

FAK

Při vystavování faktury za materiál.

UCT

Všechny pohyby materiálu se automaticky přenášejí do modulu
UCT.

ODB

V odbytu se využívají soubory pořízené v SKL.

V modulu SKL jsou udržovány tři soubory, mezi kterými jsou vzájemné vazby:
1. ČÍSELNÍK - v číselníku jsou položky zásob evidovány podle dvanáctimístného čísla CISMAT a podle tohoto pole nesmí být položka zásob duplicitní,
což ošetřuje program.
2. KARTY - karty se zakládají při příjmu, evidovány jsou podle CISMAT a
podle čísla karty PORCIS. Pro každý nový příjem se zakládá nová karta. Vazba na číselník je pomocí pole CISMAT.
3. POHYBY - v souboru jsou evidovány všechny pohyby a změny v evidenci.
Vazba na kartu je zajištěna poli CISMAT a PORCIS.
V modulu jsou funkce pro kontrolu a opravy vazeb mezi těmito soubory.
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Vstup do modulu:
Po volbě modulu
SKL je na obrazovce
úvodní menu modulu
SKL, ve kterém si můžete zvolit některou z
funkcí popsaných dále.



Více skladů
Vstup do modulu se liší podle nastavení parametrů ve funkci PARAMETRY,
jak bude popsáno dále. Pokud je zapnuta volba evidence ve více skladech,
je očekáváno zadání čísla skladu. V tomto poli lze zadat znak "?", program
pak dá vybrat z již existujících skladů. Pokud byl zadán sklad, probíhají
všechny operace pouze v tomto skladu. Ve funkci ČÍSELNÍK a KARTY je
možno pouze zapnout prohlížení ostatních skladů a ve funkci POHYB převést zadané množství na jiný sklad.
Při práci ve více skladech lze jednotlivým pracovníkům, kteří mají přístup
do modulu SKL, zamezit přístup do některých skladů. Pokud je zapnuta varianta "Více skladů", při prvním vstupu do každého skladu se založí do souboru oprávnění položka "mtSKLADx". Do ní je možno doplnit pracovníky,
kteří do tohoto skladu mají přístup.



Zadávání data zpracování
Datum nabízený ve všech operacích v modulu SKLAD se řídí podle nastavení „Datumu hlaviček sestav“ před vstupem do tohoto modulu. S tímto datem pak budou prováděny všechny operace i ve vztahu na UCT, jinak je používáno datum nastavené v počítači. Tato funkce je určena pro prvotní zadávání skladu. Využívá se také na začátku nového měsíce, kdy se doplňují
pohyby z minulého měsíce.
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Materiál, zboží, polotovary, výrobky, nedokončená výroba, zvířata
Systém umožňuje vést jak evidenci materiálu, tak výrobků, polotovarů, nedokončené výroby, zboží a zvířat. Pokud se v dokumentaci píše jen o materiálu, platí totéž i pro ostatní druhy. Jednotlivé druhy se odlišují pouze odlišným účtováním, které se nastavuje ve funkci ÚČTY.

5.1. Číselník skladových položek
V číselníku jsou evidovány skladové položky (zboží, materiál, výrobky, polotovary, zvířata, kapitálový majetek) se kterými bude v modulu pracováno.
Obrazovka je rozdělena na tři části: v horní naleznete číselník skladových položek, ve spodní dále karty a pohyby na kartách. Pokud myší „uchopíte“ červenou
šipku mezi těmito okny, můžete táhnutím změnit poměr velikosti zobrazení.

V číselníku materiálu a zboží jsou následující údaje:
CISMAT

Dvanáctimístné označení skladové položky,
jedinečné v celém modulu. Pozor na velká a malá písmena.

SKLAD

Číslo skladu.

NÁZEV

Název položky.
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D

Druh, musí předem existovat v číselníku druhu materiálu. Tímto druhem můžete rozdělit skladové položky
např. podle vlastností. Např. tiskové sestavy lze tisknout
podle jednotlivých druhů nebo jen za určitý druh. Stejně
tak můžete provádět změnu cen jen u jednotlivých druhů nebo skupin.

MJ

Měrná jednotka.

MNOŽSTVÍ

Aktuální zásoba ve skladu. V případě nulových hodnot,
budou položky podbarveny fialově.

PCEN1-PCEN9

Nákupní a prodejní ceny. PCEN1 je skutečná, nákupní
cena a PCEN2-9 jsou prodejní ceny. V adresáři zákazníků, můžete každému jednotlivému odběrateli přiřadit
jednu z těchto cen. Standardně je pro prodej navolena
PCEN2. Automatický výpočet prodejních cen podle nákupní ceny PCEN1 nebo pevné prodejní ceny bez ohledu
na změnu nákupní se nastavuje v parametrech modulu
Sklady.

KOEF

Koeficient přepočtu měrné jednotky MJ na měrnou jednotku MJ2. Pokud je koeficient zadán spolu s MJ2, lze
při přijmu a výdeji pracovat s oběma měrnými jednotkami. Program provede přepočet a na kartě je materiál
evidován pouze v MJ.

MJ2

Měrná jednotka druhého typu.

MIN

Požadovaná minimální zásoba. Pokud klesne pod zadané množství, bude v mřížce tato položka zobrazena červeně ve sloupci množství.

MAX

Maximální zásoba. Bude-li překročen tento počet, bude
položka ve sloupci množství označena modře. Položky
MIN a MAX slouží pro tisk sestav evidujících podkročení
minimálních a překročení maximálních zásob ve skladu.

PRIRAZ

Přirážka k nákupní ceně.
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OBAL

Značka druhu obalu. Tato položka je využívána v modulu ODB.

OMIN

Minimální obsah obalu.

OMAX

Maximální obsah obalu.

SAZEBNÍK

Sazebník pro výpočet ceny.

DAŇ

Daň zadaná procenty.

VÁHA

Váha jedné měrné jednotky. Na faktuře a dodacích listech bude uváděna celková váha vyskladněných položek.

SPOTŘEBNÍ DAŇ

Výše spotřební daně za jednu měrnou jednotku. Při vyskladnění na dodací list nebo fakturu, bude vypsána
celková výše spotřební daně.

ZBOŽÍ-MATER

Toto pole slouží k označení položky pro účtování (není
nutno ji používat v jednoduchém účetnictví):
prázdné -materiál
Z - zboží
P - polotovary
N - nedokončená výroba
V - výrobky
A - zvířata
B - obaly (pouze pro modul ODB)
K - kapitálový majetek (viz.kap.5.8)

CISMAT2-3

Tato dvě pole slouží pro další označení materiálu a jsou
určena k volnému použití. Program je zobrazuje v oknech pro vyhledání materiálu a je možno materiál vyhledávat i podle těchto polí. V parametrech modulu
Faktury lze nastavit výpis těchto polí při vyskladnění položky na fakturu.
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ČÍSLO ADR.

Číslo adresy vybrané firmy, u které je objednáno. Dále
lze ke každé kartě (ke každému příjmu) přiřadit jinou
adresu dodavatele.

RECYKL. PŘÍSP.

Recyklační příspěvek zahrnutý v ceně zboží. Na faktuře
bude uveden samostatný řádek s výší příspěvku podle
§73 Zák. 542/2020 (Zákon o výrobcích s ukončenou životností) za jednotku a celkem za prodané zboží. Po
součtu faktury bude uvedena celková výše příspěvku
uvedená v základu daně.

RECYKL. PŘÍSP.2

Recyklační příspěvek. Na faktuře bude sečten s předchozím PHE.

ČAS ZÁZNAMU

Datum a čas vytvoření položky přiřazený z operačního
systému.

CHYBA

Pokud program při kontrole souborů ve funkci ROZBOR
zjistí chyby, zapíše se k chybné položce do tohoto
sloupce znak „E“.
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OBRAZ

Funkce, kde lze zadat objekt jako obrázek, video, zvuk,
textový dokument, aj. Slouží k podrobnějšímu popisu
položky skladu.

Vložení objektu se provede aktivací funkce „Obraz“ a na
horní liště programu volbou „Úpravy“ a „Vložit objekt“.
Obdobným způsobem lze objekt editovat.
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Nová položka číselníku
se zadává stiskem tlačítka
"Nový" nebo ALT-N. Zobrazí se formulář pro zadání
výše popsaných údajů. Pole
pro množství zde nenajdete, protože se zadává při
příjmu materiálu ve funkci
"Pohyb - Příjem". Při příjmu lze rovněž zadávat novou položku číselníku (viz. kap. 5.3.1.).
Zaškrtávací pole „Položka nebude vyskladňována“ má funkci v panelu pro vyskladnění a pro pohyby skladu takovou, že je položka fialová a nelze na ni udělat
žádný pohyb. Je možno ji pouze doplnit do faktury "bez vyskladnění". Na faktuře
je fialová a neovlivní příznak (žlutý proužek) nevyskladněných položek v evidenci
faktur. Tato úprava byla provedena proto, aby nevyskladňované položku
(např.cestovné) neovlivňovaly informaci o tom, že na faktuře jsou nevyskladněné
položky, které je nutno dodatečně vyskladnit.
Do pole „Tržby účtovat“ lze zadat číslo účtu, na který se má položka účtovat
při prodeji na faktuře. Pokud zůstane pole prázdné, budou se položky na faktuře
nabízet k zaúčtování podle předkontace v modulu FAKTURY. V parametrech modulu FAKTURY lze zapnout „Povolit zadávat účet tržeb“, jehož zapnutím se zviditelní účet tržeb na panelu pro vytvoření položky faktury. Standardní hodnota je
"vypnuto". Umožňuje zapsat k jednotlivým položkám faktury na jaký účet tržeb
bude položka účtována. Účet tržeb se přenáší z číselníku skladových položek a
před zápisem položky na fakturu je možno ho změnit.
Položky v číselníku lze opravovat nebo zakládat nové. Při opravě čísla položky
se změna promítne na karty i pohyby (již dříve vytvořené), ale ne do modulu ZAK,
kde se definuje soupis materiálu na normu.
Při doplnění nové položky se po zadání druhu překopírují z číselníku druhů pole OZNAČ, DPH a MARŽE.
V číselníku je na spodní liště programu zaškrtávací pole "Všechny sklady", které se využívá při práci ve více skladech. Na obrazovce ukáže všechny sklady najednou. Ostatní sklady lze pouze prohlížet, je možno zjistit, zda je požadovaný materiál evidován na jiném skladu.
Při práci s více sklady platí zásada, že při doplňování nové skladové položky do
číselníku program zjistí, zda stejné číslo není v jiném skladu. Pokud ano, zobrazí
hlášení na obrazovce a v okně pro doplnění položky skladu nabídne pole přepsaná
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z již nalezené položky. Tato funkce napomáhá tomu, aby v jiných skladech nebyl
evidován pod stejným číslem různý materiál.

5.1.1. Změna cen
V obrazovce číselníku
materiálu lze změnit ceny
PCEN1-PCEN9. Tato funkce
není přístupná všem uživatelům, mohou ji použít jen
ti uživatelé, kteří mají
v modulu HESLA oprávnění
SYS. Po stisku tlačítka
"Změna cen" se aktivuje
menu s pěti volbami pro
změnu ceny a jednou pro
hromadnou změnu sazby
DPH.
V první je možno některou z cen PCENx přenásobit zadaným koeficientem.
Program požaduje specifikovat, která cena se bude upravovat, a zadání konstanty,
kterou bude vybraná cena vynásobena ve všech položkách materiálů evidovaných
v číselníku.
Ve druhé volbě je možno vytvořit kteroukoliv z cen PCEN1-PCEN9 z jiné ceny
opět s použitím koeficientu. Je umožněno měnit cenu PCEN1, ale taková operace
nemá smysl, protože program v PCEN1 udržuje průměrnou nákupní cenu. Při
spuštění funkce se vypočte podle zadaných voleb dosavadní koeficient mezi cenami.
Ve třetí volbě je možno stanovit zadanou cenu PCENx výpočtem ze skladových
cen uložených na kartách. Cena bude stanovena výpočtem váženého průměru ze
skladových cen. Pokud není žádný zůstatek, bude cena určena z množství zadaného při příjmu. Jestliže v kartách existuje pouze záznam s cenou a nulovým příjmem, bude použita tato cena. V souvislosti s použitím této třetí funkce je možno
v PARAMETRY vypnout automatické stanovování prodejních cen pro jednu z cen
PCENx.
Předposlední volba upravuje skladové ceny na kartách. Pro každou položku
skladu program vypočte průměrnou skladovou cenu a zapíše ji na karty, které
nemají nulový zůstatek. Cena PCEN1 se neopravuje. Program tiskne sestavu o
provedených změnách a do souboru pohybů je zapsán doklad "SQprům". Při vý© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

337

počtu průměrné ceny se na rozdíl od předcházející funkce používá skutečné
množství na kartě, karty s nulovým množstvím se nemění. Tato funkce je určena
pro ty uživatele, kteří nechtějí používat metodu FIFO a chtějí pracovat s pevnými
skladovými cenami. Pak je ovšem nutno v PARAMETRY vypnout automatické stanovování prodejních cen.
Poslední volbou lze zaokrouhlit libovolnou cenu. Pokud prodejní ceny budou
nezaokrouhleny nebo zaokrouhleny na haléře, bude výstup na faktuře matoucí.
Doporučujeme zaokrouhlovat od desetihaléřů výše.
Před výpočtem prvních tří funkcí umožní program zadat výběr skladu, určitého
druhu nebo skladového čísla. Pokud zadáte druh nebo číslo kratší, bude výpočet
proveden pro druhy nebo čísla začínající zadaným číslem. Sklad je možno volit jen
za předpokladu, že je v PARAMETRY zapnuto používání více skladů. Protože je tímto možno zasahovat i do jiných skladů, je tato funkce zpřístupněna pouze těm
pracovníkům, kteří mají přiděleno v modulu HESLA oprávnění SYS.
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5.1.2. Tisk
Ve funkci „Tisk“ lze vytvářet níže uvedené sestavy.

5.1.2.1. Cenová nabídka
Ceník je možno vytisknout funkcí „Tisk“ a „Nabídka“.
Výsledná sestava slouží
pro účely nabídky zboží.
Program vyžaduje zadat
nadpisy nad PCEN2-9, které
druhy a kolikrát tisknout. Do
této sestavy lze vkládat
nadpisy, které se uloží do číselníku jako jiné položky, ale
odlišují se délkou čísla materiálu. Tyto nadpisy se umístí nad skupinu stejně začínajících položek. Další volby již
specifikují vytvářenou sestavu.

5.1.2.2. Etiketa čárového kódu
V této funkci lze zopakovat tisk etikety čárového kódu. Budete vyzváni k zadání
počtu etiket. Tisk je prováděn pouze na tiskárny určené pro tisk čárových kódů.
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5.1.2.3 Cenová nabídka ve formátu HTML
Třetí nabídkou ve funkci „Tisk“ vytvoříte soubor HTML, který můžete odesílat pravidelně na internetové
stránky jako cenovou nabídku. Program nabídne formulář, v jehož horní části se definuje výběr záznamů a ve
spodní části cíl uložení souboru.
Výsledkem definice musí být jen textová pole, mezi
““ nesmí být mezera! Příklad: select nazev, cismat,
str(mnozstvi,12,2) as "Na_skladě", str(pcen2,12,2) as "Cena" from mtzcen into
cursor nabidka where sklad=cisskl
Vytvořený HTML soubor
lze samozřejmě dále upravovat a je na uživateli, jak
výsledný soubor bude vypadat. Soubor vytvořený
KOSYSem je na obrázku.
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5.1.2.4. Soubor pro terminál čárového kódu
Funkce vyrobí textový soubor určený pro přístroj, kterým lze provádět bezdrátový
prodej zboží ze skladu pomocí čtečky čárového kódu. Lze použít i pro další
funkce umožňující zpracování textových souborů.
„Vymazat
množství“
slouží pro export položek
do čtečky čárového kódu
s nulovým stavem a následnou inventuru skladu
podle kapitoly 5.2.9.1. Import stavu skladu.

5.1.3. Karty evidence zásob
Ke každé položce číselníku v horním okně se zobrazují ve spodní části obrazovky karty a pohyby na
těchto kartách.
Při každém příjmu skladové položky je pro tuto
položku zakládána nová
karta, která obsahuje nákupní cenu a přijaté množství. Tyto karty jsou specifikovány pořadovým číslem. Při výdeji je zboží z karet odčerpáváno od nejstarší karty, ale toto pořadí je
možno při zadávání množství výdeje změnit.
Soubor obsahuje následující údaje:
CISMAT

číslo materiálu
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SKLAD

číslo skladu

PORCIS

pořadové číslo karty

DAT. PŘÍJMU

datum příjmu

D

druh

MNOŽSTVÍ

množství zásob přijatých na kartu

VÝDEJ

množství zásob vydaných z karty

ZŮSTATEK

zbývající množství zásob na kartě

CENA

nákupní cena zásob

ÚČTOVÁNO

je-li příjem ukončen a zaúčtován, je ve sloupci znak „A“.
Není-li ukončen, je zapsán znak „N“.

ČÍS. FAKTURY

číslo faktury zadané při příjmu

STŘ

středisko, na které byl proveden příjem; toto středisko
bude uchováno na kartě a bude dále používáno při
účtování pohybů na této kartě

ZE STŘ

středisko, ze kterého byl proveden příjem

CADR

číslo adresy dodavatele vybrané z adresáře při příjmu

ZAKÁZKA

zakázka zadaná při příjmu

POZNÁMKA

při příjmu lze zapsat do tohoto pole např. rozlišení u
stejných položek na více skladech. Poznámka se vypisuje na faktuře při vyskladnění.

UMÍSTĚNÍ

zde uvedete označení místa uložení ve skladu

CHYBA

pokud program při kontrole souborů ve funkci ROZBOR
zjistí chyby, zapíše se k chybné položce do tohoto
sloupce znak „E“.
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ČAS ZÁZNAMU

datum a čas příjmu přiřazený z operačního systému

Na každé kartě je možno opravit pouze cenu a množství. Tyto změny jsou však
zaúčtovány do UCT (manko/přebytek a změna ceny) a zapsány do přehledu o pohybu na kartě.
Úplnou kartu i s přehledem o pohybech materiálu je možno vytisknout funkcí
"Tisk".
Pokud chcete kartu vyřadit tlačítkem "Výmaz", kontroluje program, zda není
na kartě zůstatek, a znemožní vyřazení karty. Karta je nejprve opsána na tiskárnu
a pak je ze souboru vymazána. Rovněž se vypisuje varování, pokud je na kartě evidován pohyb na zakázku a ta je dosud evidována v číselníku zakázek. Takovou kartu není vhodné vyřadit, protože pokud nebyl např. fakturován materiál, došlo by
ke ztrátě této informace vzhledem k zakázce.

5.1.4. Pohyby na kartách
V pravé spodní části obrazovky jsou v okně pohyby vztahující se k vybrané
skladové položce a konkrétní kartě příjmu. Zde se zobrazuje chronologický přehled o pohybu zásob vztahující se k vybrané kartě.
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STORPO

Záznamy v pohybech je možno stornovat tlačítkem "Výmaz".
Tento záznam je označen v poli STORPO znakem čtverečku a je
vytvořen nový záznam nulující původní záznam. Ten je označen
znakem stejným způsobem. Program kontroluje, zda je stornování záznamu možné, případnou chybu ohlásí a operaci neprovede. Důvod neprovedení opravy programem a návod k provedení storna jiným způsobem je zobrazen na obrazovce.

DR

druh pohybu s významem:
+

příjem do skladu

V

výdej ze skladu

R

prodej

N

vrácení vydaných zásob do skladu

P

přecenění (změna ceny)

I5

změna množství na kartě (manko)

I6

změna množství na kartě (přebytek)

S

průběžná spotřeba

SH

průběžná spotřeba (nákup za hotové)

Z

přesun ze skladu na sklad

Q

změna ceny již vydaných zásob přeceněním příjmu

C

změna ceny zásob na skladě přeceněním příjmu

D

druh skladové položky

DATUM

datum pohybu

CISDOKL

číslo dokladu, naleznete také v UCT

STŘED

středisko
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ZAKÁZKA

číslo zakázky

CENA

nákupní (skutečná) cena

MNOŽSTVÍ

množství

VÝR. ČÍSLO

výrobní číslo

VNITR

vnitropodnikový pohyb

PRODCENA

prodejní cena

Z_DO

označení při převodu ze skladu na sklad

VYSKL.NA DOKL vyskladnění na doklad, číslo dokladu (faktura, dodací list)
ČAS ZÁZNAMU

skutečný čas zápisu do souboru, netiskne se na doklady
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5.2. Evidence pohybu zásob
V této funkci jsou řešeny všechny pohyby zásob, tzn. příjem, výdej, nákup, vrácení do skladu, prodej.
Po zvolení funkce "POHYB" v hlavním menu SKL se zobrazí další úroveň menu,
ve které vyberete požadovaný druh pohybu.

bu.

Při účtování do UCT se
používají dvě střediska přijímající a vydávající. Které středisko je přijímající a
které vydávající, je nutno
nastavit s poli ST v tabulce
účtování. Logika práce se
středisky je následující: při
příjmu se zadává přijímající
a vydávající středisko, přijímající se zapíše na kartu a
při následných pohybech
na této kartě bude použito
při účtování tohoto pohy-

V tabulce účtování se v poli ST nastaví, zda se tento způsob práce použije. Je
nutno nadefinovat, které středisko se použije při účtování na stranu MD a které
při účtování na stranu DAL. K účtování pohybu je možno použít středisko zapsané
na kartě a středisko zadávané ve funkcích pohybů.
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5.2.1. Příjem na sklad
Po zvolení této funkce uvidíte na obrazovce evidenci příjmů. Evidence příjmů
materiálu není programem nijak využívána a slouží pouze pro přehled o dodávkách. Záleží na uživateli, kdy záznamy z tohoto souboru vyřadí. Poslední záznam
však program vyřadit nedovolí, protože podle jeho čísla bude vytvářeno číslo příštího příjmu. Do evidence jsou nové záznamy zařazovány nejen při příjmu, ale i při
funkci "nákup" a při převodu z jiného skladu. V obrazovce příjmu jsou tyto údaje:
PORCIS

pořadové číslo příjmu

SKLAD

označení skladu, na který byl příjem proveden

DATUM

den příjmu na sklad

DODAVATEL

dodavatel zboží, materiálu, atd. Výběr z adresáře společného pro všechny moduly.

FAKTURA

číslo faktury (vaše evidenční číslo)

VAR. SMYBOL

variabilní symbol faktury

DOD. LIST

číslo dodacího listu

OBJEDNÁVKA

číslo naší objednávky

ZAKÁZKA

označení zakázky. Položky budou rezervovány pro tuto
zakázku.

CENA

celková cena příjemky

STŘED

středisko, na které je mat. přijímán

ZE STŘED.

pokud je převáděn z jiného střediska

KURZ

kurz měny v den příjmu

MĚNA

označení zkratkou měny

CEL.VÁHA

váha mat. na celé příjemce. Musí být vyplněno
u položek v číselníku.

POZNÁMKA
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V levé spodní části obrazovky lze přepínat jednotlivé sklady nebo zapnout
všechny zatržením pole všechny. Při prohlížení všech skladů nejsou dovoleny jiné
funkce (jen prohlížení), program na tuto skutečnost upozorní a prohlížení všech
skladů je nutno vypnout.
Tento způsob záměrně
nedovolí provádět změny
v jiných skladech, než který byl zvolen při vstupu do
modulu.
Nový příjem se zadává
tlačítkem „Nový“. Zobrazí
se formulář s výše uvedenými údaji, které je nutné
vyplnit. Pro opravu polí
slouží tlačítko „Oprava“.
Číslo dodávky PORCIS je přidělováno automaticky a je použito pro označení
nově zakládaných karet materiálu. Číslo se skládá z dvojmístného roku a pětimístného čísla karty. Protože není možno, aby čísla karet byla duplicitní, je množství
příjmů omezeno na 99999 za rok. Pokud se změní rok, upozorní program na tuto
skutečnost a začne přidělovat nová čísla karet. Proto není možno nastavovat v počítači jiné než reálné datum (jedná se o systémové datum, které se zobrazuje v
pravém dolním rohu obrazovky). Pokud potřebujete měnit datum účtování, použijte pole DATUM na horní liště programu KOSYS, příjem bude účtován s tímto datem.
Pokud vedle pole dodavatele použije nabídku k vyhledání dodavatele v adresáři, bude číslo adresy zapsáno na kartu. Tuto adresu je pak možno zobrazit při prohlížení karet funkcí „Oprava“.
Je-li zapnuta možnost zadávání příjmů v cizích měnách, je vyžadováno zadání
měny a ta je vyhledána v kurzovním lístku. Pokud na uvedený den není kurz pro
zadanou měnu již zadán, je nutné vyplnit pole MĚNA a KURZ a vložit do kurzovního lístku pravým klikem na šipku vedle pole MĚNA.
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Středisko přijímající ("na středisko"), jehož zadání je vyžadováno, bude uloženo na kartu a bude použito při dalším účtování pohybů. Středisko vydávající ("ze
střediska") bude použito při účtování příjmu. Pokud není nastaven kód účtování
středisek v tabulce účtování, nemá smysl tato pole vyplňovat. Pokud bude při příjmu zadáno číslo zakázky, zapíše se na kartu a použije se při zaúčtování příjmu.
Pole faktura slouží k vyplnění interního čísla faktury. K výběru patřičné faktury
můžete použít tlačítko se seznamem faktur přijatých. Faktura musí být zavedena
v evidenci. Jakmile je pole vyplněno, příjemka se označí barevně jako vyřízená. Párování můžete provádět i z faktur přijatých, kde použijete tlačítko „Sklad“.
Po zadání těchto údajů a ukončení formuláře tlačítkem „Konec“ se zobrazí okno pro vlastní zadávání přiskladové položky, do něhož
můžete doplňovat tlačítkem
„Nový“. Celková částka přijatých položek se zobrazuje
ve spodní části formuláře.
Ve stejné části formuláře lze
také zvolit počet výtisků dokladu, který se tiskne po
ukončení příjmu.

Formulář pro výběr položek je totožný, jako ve všech operacích se skladovými
položkami. V této operaci je
pouze navíc pole „Umístění“, do kterého se vpisuje
označení místa uložení ve
skladu. Po zadání čísla přijatého materiálu se informace
natáhnou do formuláře a
následuje zadání ceny a
množství. Pokud číslo neznáte, můžete požadovaný
materiál vyhledat z číselníku
materiálu v pravé části formuláře.
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Program kontroluje číslo
položky CISMAT podle číselníku a nedovolí zadat neexistující číslo. Při zjištění neexistujícího čísla vypíše varování a
poskytne možnost buď číslo
opravit, případně nové číslo
do číselníku doplnit včetně
popisu položky.

Po každém zadání příjmu je kontrolována cena nově zadaného materiálu, aby
se stanovily nové prodejní ceny. K tomuto
účelu slouží pole PCEN1, ve kterém program udržuje průměrnou nákupní cenu,
kterou vypočte z cen a zůstatků na všech
kartách tohoto materiálu a z nově zadané
ceny. Pokud se nově vypočtená cena liší o
více než 1% od PCEN1, zobrazí se následující okno:
V tomto okně jsou uvedeny původní
ceny PCEN1-PCEN9 a vedle nich nově vypočtené prodejní ceny. Zde můžete nechat ceny přepsat programem anebo ceny
opravit. Pokud zvolíte opravu cen, jsou vám zpřístupněna všechna pole PCEN1PCEN9. Při stanovení nových cen PCEN1-PCEN9 program dodržuje stejné relace
mezi novými cenami, jako byly mezi cenami původními.
Opravit nelze cenu, pro kterou je zakázáno automatické stanovování prodejní
ceny ve funkci PARAMETRY. Tento stav se zobrazí znakem "v" vpravo od ceny.
Obvyklá práce s prodejními cenami PCEN1-PCEN9 je následující:
V těchto polích je možno si předem (před prvním příjmem) nadefinovat vztah
mezi cenami 1-9. Např. je možno uvést rozdíly v procentech 100,110,120,130,140.
Při příjmu bude program udržovat tyto relace a ceny přepočítá. V PCEN1 nechte
program udržovat průměrnou nákupní cenu a nepřepisujte mu ji. Ceny PCEN2-9
potom použijete k označení odběratelů v adresáři zákazníků v příznaku "P". Např.
odběrateli označenému "2" bude fakturována průměrná nákupní cena zvýšená
podle tohoto příkladu o 10%. Průměrná nákupní cena se stanovuje podle ceny a
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množství přijímaného materiálu a podle ceny a množství materiálu nevyskladněného.
Pokud je zadávána příjemka v cizí měně, jsou všechny položky příjemky zobrazovány v této měně a vstup
částek je očekáván rovněž v této měně. Skutečnost, že je prováděn vstup v cizí měně, je na
obrazovce nápadně zobrazena
v červené barvě. V příjemce lze
přepínat zobrazení mezi cizí
měnou a Kč. Celkový součet se
pak zobrazuje v této měně či v korunách.
Příjem lze ukončit dvojím způsobem. Tlačítkem „Konec“, pak se provede účtování příjmu a tisk dokladu na tiskárnu. Pokud se příjem ukončí tlačítkem „Storno“,
bude příjem přerušen a nebude zaúčtován. Později je možno se do příjmu vrátit a
dokončit jej se zaúčtováním. Karty založené při neukončeném příjmu jsou zablokovány a podbarveny červeně, rovněž je zablokována funkce ROZBOR.
Již zaúčtované záznamy příjmu jsou na obrazovce odlišeny barevně.
Do okna pro doplnění příjmů se můžete vrátit z evidence příjmů tlačítkem „Příjemka“. Pokud jsou v něm řádky z minulého příjmu (jsou označeny odlišnou barvou), můžete doplnit nové řádky, ale možnost opravy starých, již zaúčtovaných
řádků, je zablokována. Nezaúčtované položky lze v příjemce opravovat nebo mazat.
V okně příjemky je možno vytisknout nálepky s čárovým kódem. Bude vytištěno tolik nálepek, kolik bylo přijatého množství. Funkce se provede pro vybranou
položku. Čárový kód je možno tisknout jen na speciálních tiskárnách. Tato tiskárna
musí být definována v PARAMETRY.
Tlačítkem „Import“ se spouští funkce, která umožňuje výdejku nahranou na
jednom počítači do souboru přečíst jako příjemku do okna pro zavedení příjemky. Pořízení tohoto souboru je popsáno v kapitole 5.5.2. Pokud doplňovaná položka není v číselníku, bude automaticky doplněna. Do nové položky číselníku je zapsán název, měrná jednotka, označení, druh a ceny. Doplněné záznamy je nutno
zaúčtovat tlačítkem „Konec“, aby byly doplněny do stavu skladu. Tato funkce slouží např. k odeslání zboží z centrálního skladu na prodejny. Spolu s dodávkou se
odešle disketa s vydaným zbožím. Na prodejně se tato disketa přečte jako příjemka a není nutno ji pro zařazení na sklad znovu zapisovat. Pokud by se množství
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dodaného zboží lišilo od vydaného množství, je možno příjemku před zaúčtováním
opravit.
Je-li prováděn příjem na sklad, který je ve funkci PARAMETRY označen jako
celní sklad, není provedeno zaúčtování. Na celní sklad lze pouze přijímat zboží,
nelze z něho vydávat, jediná možná operace je přesun na jiný sklad, který již není
označen jako celní. Tento přesun je pak účtován stejně jako příjem, částky na příjemce jsou přepočteny kurzem platným v den, kdy je prováděn přesun.

5.2.1.1. Změna ceny příjmu
Po zaúčtování příjmu program umožňuje změnit dodatečně ceny zadané při
příjmu. Tato funkce se aktivuje po vybrání příjmu a tlačítkem „Změna ceny“. Je
možno provádět změny
jednotkových cen (přepisem žlutě podbarvených)
nebo celkových cen v levé
spodní části formuláře.
Hromadnou úpravu cen lze
provést v procentech nebo
v Kč. Program tyto změny
zaúčtuje a v souboru pohybů provede korekce cen již vydaného zboží i zboží na
skladě.
Pokud je v PARAMETRECH zapnuto automatické stanovení prodejní ceny, je
znovu proveden přepočet prodejních cen.
Pokud bude opravována cena u položky, která již byla ze skladu vydána, bude
provedena také korekce tohoto výdeje. Do pohybů jsou podle těchto korekcí zapsány pohyby "Q" a "C", změna cen je účtována do UCT. U již vydaných položek
bude vyhledáno, na které středisko a zakázku byl výdej proveden, a změna je zaúčtována do UCT.
Tuto funkci nelze použít u příjemky, pokud některá její položka již byla převedena na jiný sklad. Pokud program tuto skutečnost zjistí, informuje obsluhu.
O změně ceny je vytištěn vždy doklad "Oprava ceny příjmu". Pokud byl zjištěn
a opravován výdej, bude vytištěn i doklad "Oprava ceny výdejů".
Možnost vypínání automatického stanovení prodejních cen je určena těm
uživatelům, kteří přijímají na sklad materiál, který je vydáván do výroby dříve, než
je známa nákupní cena. Pokud není materiál určen pro prodej, ale jsou z něho vy© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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robeny výrobky, které jsou prodávány za jinak stanovené ceny, pak není nutno čekat s příjmem, až když jsou známé nákupní ceny. Takový materiál je možno přijímat za pevné ceny, materiál vydat do výroby a dodatečně zaúčtovat rozdíl mezi
pevnou a skutečnou cenou. Pro obchodní činnost není tento způsob výhodný, při
ní je vhodnější přijímat na sklad, až když je známa nákupní cena, protože zboží se
pak bude prodávat za prodejní ceny upravené podle nákupních cen.

5.2.1.2. Kontrola pořízení materiálu
Tlačítkem kontrola se spouští kontrola zaúčtovaných dokladů na účtu 111. Doklady se kontrolují na základě „vazby příjemka – faktura“ nebo „příjemka – pokladní doklad“. Na faktuře přijaté a výdajovém dokladu lze tlačítkem „Sklad“ zvolit
jednu nebo více příjemek, se kterými má být doklad tzv. spárován. Číslo dokladu
lze zapsat i ručně při pořizování příjemky do pole „Faktura“.

5.2.1.3. Tisk
Tiskne se sestava „Seznam dodávek…“ za zvolené období od/do.
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5.2.2. Výdej ze skladu
Před vlastním výběrem
skladových položek máte
možnost vybrat středisko a
zakázku, na kterou má být
výdej proveden. V případě,
že střediska a zakázky nepoužíváte, nechte tato pole prázdná.

příspěvkových org. Více v kapitole 1.6.3.6.

Činnost slouží pro účely
rozdělení hlavní a vedlejší
činnosti rozpočtových a

Tlačítkem „Nový“ zahájíte vlastní výběr položek ze skladu. Pro vyskladnění lze
použít zadání existujícího čísla položky v levé horní části formuláře do pole „Číslo“.
Program tuto položku vybere ze skladu a kurzor přesune až do pole množství. Nebo je možno v pravé části formuláře položky hledat dle názvu a čísla. Přetřídění
provedete kliknutím na nadpis sloupce (číslo, název, sazebník, cismat2, cismat3).
Vyhledanou položku pak označíte myší a tlačítkem „Vybrat“ přesunete informace
do levé části formuláře, kde zadáte požadované množství. Můžete zvolit z nabídky
jinou měrnou jednotku a
tlačítkem
„Vyskladnit“
provedete samotný výdej.
Pro účel případné reklamace je vhodné zapsat
před vyskladněním výrobní
číslo, které se vytiskne i na
výdejovém dokladu. Použití výrobních čísel se zapíná
v parametrech modulu
SKL.
Výdej je prováděn
počínaje nejstarší kartou. Pokud chcete, aby výdej začal od jiné karty, můžete tuto kartu zvolit přepnutím na „Karty“ po vyhledání položky v číselníku a výběrem
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konkrétní karty. Další možností je vyskladnění podle expirační doby (volbu naleznete v parametrech modulu SKL).
Ukončení výdejů položek ze skladu provedete tlačítkem „Konec“. Vydané položky je možné si prohlédnout, zkontrolovat, popřípadě smazat a zadat znovu. Po
ukončení funkce výdej tlačítkem „Konec“ bude proveden tisk výdejky na tiskárnu.

5.2.3. Nákup zásob
Tato funkce je určena k evidenci zásob, které byly nakoupeny a nebudou uloženy ve skladu. Funkce provede příjem a výdej najednou. Funkce neovlivňuje
prodejní ceny.
Postup je stejný jako v předešlé kapitole.
K správnému zaúčtování nakoupených zásob program vyžaduje zadat, zda byly
zásoby nakoupeny za hotové nebo na fakturu.

5.2.4. Vrácení do skladu
Funkce je určena pro vrácení vydaného materiálu zpět do skladu. Z důvodu
evidence spotřeby na střediska a zakázky je vhodné, aby tyto údaje odpovídaly
údajům na původní výdejce.
Z důvodu účtování je nutné materiál vrátit na kartu, ze které byl vydáván, aby
odpovídala cena vydaného a vráceného materiálu.
Ovládání je shodné s kap. 5.2.2.

5.2.5. Prodej
Funkce je stejná jako funkce pro výdej materiálu, liší se pouze způsobem zaúčtování. Prodej je prováděn počínaje nejstarší kartou. Pokud chcete, aby prodej
začal od jiné karty, můžete tuto kartu zvolit. Doklad je vystaven v nákupní ceně
PCEN1 bez přirážky.
Pro prodej v cenách PCEN2 až PCEN9 použijte vyskladnění na faktuře nebo dodacím listu.
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5.2.6. Převod do jiného skladu
V této funkci je
možno převést zadané množství skladových položek na
jiný sklad. Před stiskem tlačítka „Nový“
je nutné zvolit cílový
sklad, kam budou
položky přesunuty.
Ověřte si také, zda
převádíte ze správného skladu (viz.
obrázek).
Program v cílovém skladu založí novou kartu u položky se stejným číslem
(CISMAT). Název přesouvané položky se nekontroluje. Rovněž se vyhněte používání malých a velkých písmen v čísle položky, aby přesun neproběhl na jinou položku. Pokud převáděná položka neexistuje v číselníku cílového skladu, založí ji i
do číselníku. Při založení položky do číselníku jsou znovu podle číselníku druhů aktualizována pole OZNAČ, DPH. Převod do jiného skladu není nutno účtovat, pokud
ve funkci SKLAD-ÚČTY není v některé operaci použit kód " $", který umožňuje vytvářet číslo skladu na 4. místě vytvářeného účtu. Pokud takto nesledujete sklady,
může být účtování přesunu vypnuto.
Je-li účtování přesunu zapnuto, je nutno, aby v tabulce účtování byl použit
symbol "$" na straně MD i DAL. Číslo přijímajícího skladu bude doplněno na stranu
MD.
Převod z celního do jiného skladu lze provést, ale převodu z necelního do celního skladu program zabrání. Při převodu z celního skladu je účtován pouze příjem
na sklad.
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5.2.7. Přepracování materiálu
Funkce slouží ke změně jedné položky skladu v jinou. Jedná se např. o dělení
materiálu, kdy vstupní materiál je evidován na jedné položce skladu a nově vzniklý
materiál na jiné skladové položce.

Formulář je rozdělen na části:


Vydané položky
Klávesou NOVÝ se vydá skladová položka určená k přepracování.
V pohybech tím vznikne jeden nebo více záznamů výdejů „V“ a do pole
CENA se zapíše celková cena vydaných položek. Pak se klávesa NOVÝ v této
části zablokuje a uvolní se klávesa NOVÝ v následující části.



Přepracované položky
Klávesou NOVÝ se doplní jedna nebo více položek, ve které se přepracováním změní položka vydaná v předchozí části. Ve sloupci „Cena/MJ“ je možno změnit jednotkové ceny tak, aby cena vydané a přepracovaných položek
byla shodná. Rozdíl v těchto cenách se zobrazuje v poli CELKEM. Pokud je
cena shodná (je povolen rozdíl ve výši 1% z celkové ceny), uvolní se klávesa
KONEC a zablokuje klávesa STORNO. Poklepáním (dvouklikem) na pole
„Cena/MJ“ se automaticky vypočte jednotková cena tak, aby nevznikal
rozdíl
v cenách.
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Aktivace
Pokud má přepracováním dojít ke zvýšení skladové ceny přepracovaných
položek, zapíše se celkové zvýšení ceny do pole AKTIVACE.

Jestliže nebyly doplněny žádné přepracované položky a byla nějaká položka
vydána, pak se při použití klávesy STORNO automaticky provede návrat vydané
položky na sklad.

Použitím klávesy KONEC se provede návrat přepracovaných položek na sklad
pod druhem pohybu „N“ a pokud byla zadána AKTIVACE, budou ceny přepracovaných položek zvýšeny o část aktivace a ty budou do pohybů zapsány s druhem pohybu „Q“.

5.2.8. Vnitropodnikový příjem a výdej
Tato funkce zajišťuje možnost vnitropodnikového příjmu a výdeje.
Příjem a výdej probíhá stejně jako příjem a výdej popsaný v předcházejících
kapitolách, liší se pouze účtováním na vnitropodnikové účty tříd 8 a 9.
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5.2.9. Inventura skladu
Nejprve si vytisknete sestavu „Tisky - Inventurní soupisy –
V průměrných cenách
podle druhů“ nebo
podle
umístění.
V sestavě jsou stavy
jednotlivých položek
číselníku a další sloupce s možností zápisu
skutečného
stavu,
manka nebo přebytku.
Jakmile provedete fyzickou kontrolu skladu, můžete všechny nalezené položky zadat ve funkci „Pohyb
– Inventura“ tlačítkem „Nový“. Zadáváte celkový nalezený stav skladu. Během
práce je tento stav porovnáván se stavem v číselníku a je zobrazován rozdíl.

5.2.9.1. Import stavu skladu
Pro práci s větším množstvím skladových položek slouží tlačítko „Import“, která má tyto funkce:
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Import z číselníku pro doplnění rozdílů
Provedete import všech položek skladu z číselníku včetně stavu a dále budete tlačítkem „Nový“ zadávat pouze nalezené rozdíly proti stavu
v počítači. Pokud je nalezeno fyzicky méně položek, zadáte počet kusů mínusem. Program množství u jednotlivých položek sčítá a porovnává se stavem na skladu. Během vkládání je v řádku vždy zobrazeno množství nalezené ve skladu a ve sloupci „Chybí" se zobrazuje rozdíl proti množství nalezenému ve skladu. Tlačítky „Jednotlivě“ a „Součtově“ je možno změnit režim zobrazení. Pokud je potvrzena volba součtově, je zobrazeno množství v
součtech za každé číslo zboží.



Import z číselníku pro doplnění stavů
Obdoba předchozí funkce, ale stav skladu v inventuře startuje s nulovým
množstvím a vy budete zadávat tlačítkem „Nový“ celkové nalezené množství. To pak program porovnává se stavem v číselníku a zobrazuje rozdíly.



Import ze souboru čtečky čárového kódu
V číselníku skladu nejprve exportujete skladové položky s nulovým množstvím do čtečky čárového kódu (kap. 5.1.2.4). Se čtečkou čárového kódu
provedete inventuru skladu a výsledný soubor importujete. Při importu
proběhne porovnání skutečného stavu z čtečky se stavem v číselníku skladových položek. Import lze provádět po částech.

5.2.9.2. Tisk inventurních rozdílů
Tlačítkem „Tisk“ je možno vytisknout sestavu, ve které jsou uvedeny rozdíly
mezi fyzickým a evidenčním stavem skladu. Před samotným tiskem lze zvolit, v jaké ceně zjištěné rozdíly budou uvedeny, buď v příjmové PCEN1 nebo v některé
z prodejních PCEN2-9.

5.2.9.3. Oprava stavu / založení skladu po inventuře
Ve funkci Inventura se neprovádí žádné účtování zjištěných rozdílů, ani se nijak
neovlivní stav skladu. Zjištěné rozdíly je nutno vyřešit v číselníku skladu změnou
množství na kartách.
Tlačítkem „Založit sklad ze stavu inventury“ je možno zrušit stávající sklad a založit jej podle stavu zadaného v této funkci. Rozdíl je pak nutno účetně vyřešit interním dokladem. Funkce je chráněna heslem a je určena pouze pro dealery, kteří
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vám tuto funkci v případě potřeby spustí. Tím je zabráněno nechtěnému zničení
dat ve skladu. Dojde k přepsání karet a pohybů a nelze tisknout sestavy stavu
skladu zpětně k určitému datu!

5.3. Tisk - rozbory a sestavy
V této funkci jsou zařazeny tiskové sestavy.
Po zvolení funkce se zobrazí další úroveň menu, ve které vyberete požadovanou sestavu.
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5.3.1. Limity
V tiskové sestavě je přehled o podkročení minimálních a překročení maximálních zásob ve skladu. Program porovnává "MAX" a "MIN", které jsou uvedeny u
materiálu v číselníku materiálu s množstvím na kartách.
Program vyžaduje volbu, zda tisknout podkročení minimálních nebo překročení maximálních zásob, a zadání druhu materiálu, který má být v sestavě.
Příklad sestavy je na následujícím obrázku:
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5.3.2. Zboží bez pohybu
Program vyžaduje zadat počet měsíců bez pohybu materiálu a pak vytiskne
přehled o materiálu, u kterého nebyl po zadaný počet měsíců zaznamenán žádný
pohyb. Můžete dále zvolit tisk za určitý druh a tisk nulových položek.
Ukázka sestavy:
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5.3.3. Denní příjem/ výdej
Program vyžaduje zadat datum příjmu nebo výdeje:

5.3.4. Vyřazení karet
V této funkci máte možnost hromadně vymazat karty skladových položek, které byly vynulovány po zvolené datum. Karty, na kterých byl pohyb po zadaném datu, nebudou vyřazeny, i když jsou v
době vyřazování nulové. Vyřazené
nulové karty si můžete vytisknout,
pokud zaškrtnete „Tisk všech vyřazených karet“.
Pokud je na kartě, na které byl
zjištěn nulový zůstatek, výdej na zakázku, která je dosud evidována v číselníku zakázek, bude na obrazovce
zobrazeno hlášení a karta vyřazena
nebude.
Je důležité si uvědomit, že po vyřazení karet po určité datum již nelze použít
sestavy, které vypočítávají stav k datu nižšímu, než byl datum, po který byly karty
vyřazeny. Jedná se hlavně inventurní seznamy k dřívějšímu datu.
Vyřazované karty se ukládají do souborů MTZKAR a MTZPRI do knihovny
"schránka" definované ve funkci PARAMETRY. Pokud již soubory v této knihovně
existují, je možno volit jejich nové založení nebo doplnění vyřazovaných karet k již
uschovaným. Vyřazené karty je možno doplnit zpět do souborů ve funkci ARCHIV.
Před vyřazováním karet nebo před pokusem o jejich vrácení si uschovejte datovou
knihovnu.
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5.3.5. Inventurní soupis
Program vytváří dva druhy sestavy. V první je materiál rozepsán podle jednotlivých karet, ve druhé je součtován podle čísla materiálu a tištěn s průměrnými
cenami.
Sestavy je možno tisknout buď za sklad zvolený při vstupu do modulu nebo za
všechny sklady.

5.3.5.1. Jednotlivé karty
Seznam všech existujících karet s cenami a množstvím zboží. Po zatržení parametru lze vytisknout seznam položek s procházející expirační dobou. Datum se porovnává s datumem hlaviček sestav na horní liště programu. Potřebuejet-li například vědět, které zboží projde za dva měsíce, posuňte datum hlaviček sestav právě
o tyto dva měsíce.

5.3.5.2. V průměrných cenách podle druhů
Program vytvoří sestavu, která slouží ke kontrole skladu. Proto obsahuje předznačená pole pro vyplnění. Je členěna podle jednotlivých druhů materiálu a uvnitř
druhů podle čísla materiálu. V poli CENA je vypočtená průměrná pořizovací cena,
v poli MNOZSTVI je souhrnné množství zůstatků ze všech karet. Po provedení inventury se tato sestava použije pro opravu množství ve funkci KARTY, která zaúčtuje manka a přebytky. Modul neúčtuje předpis náhrady manka pracovníkům,
tuto operaci je nutno provést v modulu UCT.

5.3.5.3. V průměrných cenách podle umístění
Obdobná sestava jako v předchozím případě, ale položky jsou seřazeny podle
umístění ve skladu.

5.3.5.4. Součty za druhy
Hodnota skladu v Kč podle jednotlivých druhů.

5.3.5.5. Přepočet k datu
Inventární seznam zrekonstruovaný zpětně k určitému zadanému datu.
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5.3.5.6. Druhy k datu
Soupis hodnoty skladu podle jednotlivých druhů přepočtený zpětně k zadanému datu.
Sestavy, které se přepočítávají zpětně k zadanému datu, potřebují soubor s
uloženými kartami a pohyby. Je samozřejmé, že pokud byly mezitím vyřazeny
nulové karty, nemůže program dojít ke správnému výsledku.

5.3.6. Seznamy
Tato funkce tiskne na tiskárně sestavy příjmů, výdejů, prodejů, návratů, nákupů, změn stavů a cen, převodů a korekce příjmů a výdejů. Rovněž je možno zvolit
tisk všech pohybů.
Program vyžaduje nejprve vybrat druh pohybu a zadat období. Program vždy
tiskne množství a částky, ostatní položky jsou volitelné. Je možno zvolit, který
sloupec bude tištěn. Tisknout je možno druh pohybu, středisko, druh zboží, datum
pohybu, číslo dokladu, číslo materiálu a jeho název. Který sloupec bude tištěn, se
označí mezerníkem ve sloupci TISK, který sloupec bude sčítán, se označí ve sloupci
SOUČET. Pokud bude tištěno buď číslo nebo název materiálu, budou tištěny
všechny položky, v opačném případě budou tištěny jen součty označených polí.

5.3.7. Kontrola datových souborů
Přehled o stavu a pohybech materiálu je udržován současně ve třech datových
souborech. Označíme je pro následující popis jako CISELNIK, KARTY a POHYBY. V
souborech jsou vazby:


Množství v číselníku musí odpovídat součtu množství na všech kartách daného materiálu.



Množství na kartě musí odpovídat stavu pohybů.



Cena zůstatku zásob vypočtených z pohybů musí odpovídat ceně zůstatku zásob evidovaných na kartě.

Tyto vztahy se mohou narušit při násilném ukončení činnosti systému, jako je
výpadek proudu během práce nebo vypnutí počítače bez ukončení systému
KOSYS.
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Funkce zajistí kontrolu všech vazeb mezi soubory. Pokud nalezne chyby, vypíše
je na tiskárně a některé typy chyb dovolí opravit během kontroly.
Vážnější chyby lze opravit ve funkci CISELNIK. Přístup do souborů se otevírá
klávesou ^U, která vyžaduje zadat heslo. Po zadání hesla lze klávesou ^U otevřít
okno pro opravy číselníku, karet i pohybů. Nedoporučujeme však tyto operace
provádět bez pochopení vazeb mezi soubory, přímá úprava souborů může vést k
velkým škodám. Ke stejným výsledkům vedou i programátorské zásahy do těchto
souborů.

5.3.8. Statistický přehled
Tato funkce obsahuje tři statistické přehledy.

5.3.8.1. Přehled o pohybech ve skladu
Tuto funkci je možno použít pro všechny sklady nebo pouze pro vybraný sklad.
Tiskne přehled o pohybech za zadané období, ve sloupcích sestavy jsou uvedeny
jednotlivé druhy pohybů. Je možno volit, jaké hodnoty budou tištěny, množství v
měrných jednotkách nebo částky v Kč nebo denní pohyb. Výslednou sestavu je
možno třídit nejen podle názvů, ale i podle vypočtených částek, jak je zřejmé z obrázku. Z této sestavy např. zjistíte, kterého zboží bylo nejvíce prodáno za určité
období nebo naopak, které se prodávalo nejméně.

5.3.8.2. Přehled o počtech položek ve skladech
Tato funkce provede výpočet pouze za všechny sklady a výsledek zobrazí na
obrazovce.
V zobrazeném okně je pro každý sklad uveden jeden řádek, poslední řádek je
součtový. Pro každý sklad se vypočte počet položek v číselníku, počet karet, počet
prázdných karet a počet pohybů.
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5.3.8.3. Přehled o měsíčních a denních pohybech
Vytiskne se sestava za zvolené období, v každém řádku je jeden měsíc nebo
den, ve sloupcích jsou jednotlivé pohyby, v posledním stav na konci období. Tato
sestava umožňuje jednoduchou kontrolu výsledků účetnictví a poskytuje přehled
o pohybech v jednotlivých měsících nebo dnech.

5.3.8.4. Produkce a prodej
Zvolíte období, vyberete jeden sklad nebo všechny, nákupní nebo jednu z osmi
prodejních cen a druh skladových položek (materiál, zboží, výrobky, aj.). Výstupem
je sestava setříděná podle názvu skladových položek s počtem prodaných položek
a jejich celkovou cenou podle zvolených parametrů.

5.3.8.5. Prodej podle marže
Zobrazí se seznam zboží setříděný podle marže. Seznam lze vytisknout a nebo
si můžete zobrazit, komu bylo zboží dodáno. Informace se přebírají z faktur a dodacích listů.

5.3.9. Tisk všech karet
Lze tisknout opis pohybů na jednotlivých skladových kartách za všechny, jen
nenulové nebo jen nulové.

5.3.10. Tisk podle expirační doby
Před tiskem sestavy můžete zvolit počet dnů do konce expirační doby a dále
řadit sestavu podle počtu dnů do konce expirace, podle čísla nebo názvu.
Používání expiračních dob a způsob vyskladňování podle expirace se nastavuje
v parametrech modulu Sklady.
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5.4. Historie pohybů ve skladu
V mřížce, která se zobrazí po volbě této funkce,
je zobrazen přehled všech
evidovaných pohybů. Lze
je třídit a vyhledávat podle
data, čísla dokladu, čísla
zboží. Tlačítkem „Tisk“ lze
na tiskárny vypsat opis vybraného dokladu, např.
příjemky, výdejky, atd.
Tlačítkem „Výmaz“ je
možné vymazat jen jeden
pohyb na dokladu nebo
celý doklad. Provede se storno na kartách a v účetnictví. Funkce je určena především k výmazu chybně provedeného příjmu. Je-li už z příjmu proveden výdej, musíte provést storno výdeje a pak teprve storno příjmu. Storno převodu na jiný sklad
nebo přecenění provést nelze (provedete zpětným převodem nebo přeceněním
v opačné hodnotě).
V obrazovce jsou následující sloupce:
DATUM

datum uskutečněného pohybu

ČÍSLO DOKLADU
DRUH

v tomto sloupci se kódem označuje druh pohybu
+

příjem

R

prodej

V

výdej

P

změna ceny

I5

inventura (manko)

I6

inventura (přebytek)

S

průběžná spotřeba

SH

nákup za hotové
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N

vrácení na sklad

Z

přesun na jiný sklad

C

změna ceny vydaného zboží

Q

změna ceny příjmu

STORPO

označení storna pohybu

CISMAT

číslo položky v číselníku

SKLAD

označení skladu, na kterém byl uskutečněn pohyb

NÁZEV

název položky v číselníku

369

MNOŽSTVÍ
CENA

pořizovací cena (PCEN1)

VYSKL.NADOKL.

pole do kterého se zapisuje osmimístné evidenční číslo
faktury nebo dodacího listu, na kterém bylo provedeno
vyskladnění. Toto pole zabrání duplikaci dokladů, pokud
bude za rok vystaveno více než 9999 faktur nebo dodacích listů.

VNITR

pokud jde o vnitropodnikový výdej či příjem, bude
označeno „T“. V opačném případě „F“.

STŘED

středisko, na kterém došlo k pohybu

ZAKÁZKA

označení zakázky, pro kterou byl pohyb vytvořen

VÝR.ČÍS:

výrobní číslo

D

druh z číselníku druhů

PORCIS

pořadové číslo karty na které byl tento pohyb proveden

PRODCENA

prodejní cena (PCEN2, 3, 4 nebo PCEN9)

Z_DO

při převodu z jednoho skladu na druhý se zde zapíše číslo skladu a karty. Např.: Převod ze skladu „1“ na sklad
„2“. V historii skladu „1“ bude zapsáno „>2/číslo karty“.
V historii skladu „2“ bude zapsáno „<1/číslo karty“.

Pohyby je možno třídit podle sloupců DATUM, CISDOK a CISMAT, obrazovka
má pokračování, kde také naleznete ostatní údaje (výrobní čísla). Pokud je tato
volba zapnuta, lze toto pole zadávat při všech vyskladněních a číslo lze v pohybech

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

370

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

vyhledávat ikonou "Dalekohled" nebo klávesou F3. Tato možnost je zavedena pro
případ reklamací prodaného zboží.
V této obrazovce je funkční klávesa „ú“ pro opětovné účtování dokladu do
UCT. Funkce je určena pouze pro toho uživatele, který např. provádí rekonstrukci
účetnictví podle záznamů v SKL. Není určena pro běžné použití.
Funkcí "Tisk" je možné vytvořit sestavu opakovaný tisk dokladu a také vytisknout nálepky s čárovým kódem. Bude vytištěno tolik nálepek, kolik je v záznamu
množství. Funkce se provede pro vybranou položku. Čárový kód je možno tisknout
jen na speciálních tiskárnách. Tato tiskárna musí být definována v PARAMETRY.

5.4.1. Porovnání evidence s UCT
Ve funkci "Historie" je zabudována funkce, která kontroluje záznamy v modulu
SKLADY se zaúčtováním v
modulu UCT. Tato kontrola
se spustí tlačítkem "Kontrola účtování".
Na obrazovce se zobrazí
okno s chronologicky seřazenými doklady. Pokud program nalezl nějakou nesrovnalost mezi sklady a
účtováním, označí tento
doklad ve sloupci "E". Co
znamenají zobrazené značky, zjistíte ve spodní části
okna. Tlačítkem "Tisk" je
možno vytisknout všechny chybné doklady, po stisknutí tlačítka "UCT" program
zobrazí další okno, ve kterém jsou všechny záznamy týkající se vybraného dokladu, které program nalezl v Účetnictví.

5.4.2. Export výdejky do souboru
Pokud označíte kurzorem řádek dokladu výdeje SV, můžete tuto výdejku odeslat na jiný počítač stiskem tlačítka „Export výdejky“. Na tiskárnu se vytiskne protokol o předání zboží. Protokol se tiskne v zadaných prodejních cenách. Soubor je
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možno na jiném počítači použít k nahrání původní výdejky jako příjemky do evidence příjmů. Funkce se používá pro distribuci zboží z centrálního skladu. Přenášejí se i informace z číselníku, aby na přijímacím počítači mohlo být zboží doplněno i do číselníku, pokud by na něm ještě neexistovalo.

5.4.3. Zobrazení podrobností k pohybu
Tlačítkem „Zobraz“ na spodní liště programu zobrazíte ke konkrétnímu pohybu
záznam z číselníku a karty, na které je pohyb zapsán.
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5.5. Účtování
viz. parametry modulu Sklad.

5.6. Číselník zakázek
Tato funkce je pomocná,
slouží těm uživatelům, kteří
nepoužívají modul ZAK. V
souboru jsou evidována čísla
a názvy zakázek.
Tlačítkem "Tisk" je možno vytisknout buď přehled
výdejů nebo příjmů na zakázku vybranou zatržítkem.
Možnost tisku příjmů na zakázku souvisí s rezervací zásob pro určitou zakázku.

5.6.1. Výdejky podle zakázek
Program umožňuje vypsat, který materiál a v jakém množství byl vydán na zvolenou zakázku.
Po zvolení období od data do data je možné zvolit i jednu z prodejních cen
PCEN2-9 nebo příjmovou cenu PCEN1. Tyto ceny se použijí z číselníku skladových
položek. Pro volbu ceny „CENA“ se použijí ceny z karet vydaného zboží a výsledná
částka bude vypočítána jako vážený aritmetický průměr.
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5.7. Evidence kapitálového majetku
V systému KOSYS je možno evidovat kapitálový majetek. V následujícím popisu
je uveden návod, jak zpracovat operace s kapitálovým majetkem.
Všechny operace se provedou buď v modulu SKL nebo FAK. Je vhodné pro evidenci tohoto majetku zvolit zvláštní sklad a část kódu ISIN umisťovat do CISMAT
při nákupu a do zakázky při prodeji. Využívání zakázek umožňuje využívat sestavy
v UCT, které jsou určeny pro přehledy o zakázkách. Každá položka kapitálového
majetku doplňovaná do SKL musí být označena v poli OZNAČ kódem "K". V tabulce
účtování je nutno doplnit schéma účtování do položek příjem, výdej a prodej v polích MDkap a DALkap v obrazovce číslo 4.
PŘÍKLAD:
Vlastní postup práce bude vysvětlen na příkladu nákupu a prodeje cenných
papírů:
Nákup Konfirmace

FAK - založit fakturu

119/379 obchodu

zaplacení

FAK - výpis

379/221

výpis ze SCP

SKL - příjem

063/119

FAK - založit fakturu

315/661

zaplacení

FAK - výpis

221/315

výpis ze SCP

SKL - výdej

561/063

Prodej Konfirmace
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6. MAJ - EVIDENCE MAJETKU
Modul poskytuje přehled o hmotném (odpisovaném a neodpisovaném),
nehmotném,
drobném
hmotném odpisovaném a
drobném majetku. Je-li zároveň instalován modul
podvojného účetnictví, je
prováděno zaúčtování jednotlivých
operací
s hmotným, nehmotným a
drobným
dlouhodobým
hmotným majetkem. Účtování drobného majetku
prováděno není, drobný
majetek se účtuje při výdeji ze skladu do užívání. V modulu Sklad se proto drobný
majetek vede jako specifický druh materiálu a je účtován na analytický účet. Účtovat je možno účetní nebo daňové odpisy. Způsob účtování se volí v parametrech
modulu.
Při konfiguraci s daňovou evidencí není prováděno žádné účtování. Výsledky
zpracované modulem Majetek se použijí při sestavování přiznání k dani z příjmu
nebo je možno je zavést do peněžního deníku pokladnou "X".
V hlavní nabídce je přístupné menu, ve kterém je možno vybrat hmotný, nehmotný, drobný odpisovaný nebo drobný majetek. V této nabídce je možno vybrat i číselník oborových čísel nebo provádět export a import jednotlivých majetků.
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6.1. Hmotný a nehmotný majetek
Po volbě této funkce
se zobrazí evidence
hmotného nebo nehmotného majetku. Na
obrazovce jsou jednotlivé
sloupce údajů označeny
zkratkami. Pro popis jednotlivých polí záznamů
použijeme názvů použitých při doplňování a
opravách.



INVENT. ČÍSLO - inventární číslo



NÁZEV – název



MÍSTNOST – místnost, kde je prostředek veden



STŘ - středisko



JMÉNO - jméno zodpovědného pracovníka



CENA - pořizovací cena



ZŮST. CENA - zůstatková cena účetní. Při zařazení nového majetku zadejte
stejnou částku jako pořizovací cenu.



Z CENY – pořizovací cena pro účetní odpis, liší-li se od ceny pořizovací (CENA)
Pokud již byl majetek dříve odepisován, doplníte zůstatkovou cenu účetní a
počet měsíců zbývajících odpisů.
Po určité době odpisu, při změně odpisového plánu můžete tuto cenu ponížit na stejnou výši jako je zůstatková cena účetní a odepisovat jiným po© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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čtem měsíců. Cena měsíčních odpisů se přepočítá. Měsíční účetní odpis se
stanoví jako podíl CENA-ODPIS a počet měsíců.


ZŮST. CENA-D - zůstatková cena daňová
Při zařazení nového majetku zadejte stejnou částku jako pořizovací cenu.



ZPŮS. POŘÍZ. - způsob pořízení
11 výstavbou z vlastních zdrojů
12 výstavbou ze sdružených finančních prostředků
13 z ostatních zdrojů
20 převodem správy
30 převodem vlastnictví
40 převzatý při sdružování prostředků
50 přeřazením ze zásob
60 zjištěním v UCT neevidovaných ZP
90 ostatním způsobem



DAT. POŘ. - datum pořízení
zadejte ve tvaru MMRRRR



VÝR. ČÍSLO - výrobní číslo



ODPIS - počet roků účetních odpisů



ODPISM - počet měsíců
Pokud majetek nebude odepisován celý počet roků, zadejte počet měsíců,
o který doba odpisování převyšuje celý počet roků.
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ODPISPR - počet roků, o které bude majetek odepisován



ODPISPM - ... a počet měsíců



LIMIT

377

V procentech udaná hranice z pořizovací ceny, po kterou se bude účetně
odepisovat.


ODPISPODÍL
Pole je přístupné pouze při způsobu odpisování "P". Zadává se procento
odpisu. Pro odpisování podle § 30 odst. 7, 8.



OBOR. ČÍSLO
Zadejte číslo oboru nebo použijte nabídku k vyhledání oboru v číselníku
oborů. Pokud použijete F1, bude číslo odpisové skupiny z číselníku oborů
zapsáno do následujícího pole. Pole se nezadává při způsobu odpisování
"P".



ZPŮSOB. VYŘAZ - způsob vyřazení
10 likvidace
20 škoda – manko
30 prodej
40 darování



DEN VYŘAZ - den vyřazení



SKUP - skupina
Odpisová skupina bude použita pro výpočet daňových odpisů. Pole se nezadává při způsobu odpisování "P".



DRUH
Druh slouží ke konstrukci čísel účtů při automatickém účtování. Je to vlastně číslo účtu bez prvního čísla. Toto číslo je programem během účtování
doplňováno podle toho, jaká operace je účtována. Protože je do pole možno zapsat pět míst, je možno vytvářet analytické účty. Šipkou pro seznam
je možno vyhledávat v číselníku druhů.
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ZPŮS - způsob odpisování
Z - zrychlený daňový odpis podle § 32
R - rovnoměrný daňový odpis podle § 31
L - pronajímaný hmotný majetek podle § 30 odst. 4
P - odpis podle stanovené doby nebo podle podílu podle § 30 odst. 6 až 8
N - daňový odpis nehmotného majetku podle §32a. Nutno zadat počet měsíců.



Zvýšená cena?
Při zvýšení pořizovací ceny zadejte "a". Způsob použití tohoto pole bude
popsána dále.



ROK ODPISU
V tomto poli se udržuje informace o tom, který rok se majetek odpisuje. Při
zařazování nového majetku zadejte vždy "1". Při zařazení majetku, který
byl již odepisován, zadejte rok odpisu, ve kterém se majetek právě nachází.



DPH
Toto pole označuje, zda byla pořizovací cena uvedena s DPH. Pouze se tiskne na sestavách a má smysl jen pro změnu režimu plátce/neplátce DPH.



PROC
Toto pole je přístupné pouze při způsobu odpisování "L". Zadá se do něj
počet procent.



FAKTURA - číslo faktury



SWDODP - a/n
Budou uplatněny daňové odpisy?
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POZNÁMKA – lze doplnit libovolně dlouhý text

6.1.1. Prohlížení
Evidované záznamy můžete prohlížet utříděné podle inventárního čísla, podle
názvu, střediska, podle místností nebo podle jména pracovníka. Způsob utřídění
můžete přepínat.
Řádky jsou odlišeny barevně, zelenou barvou jsou zobrazeny nově doplněné
položky, bílou barvou položky, u kterých již bylo provedeno zaúčtování účetních
odpisů. Světle modrou barvou jsou zobrazeny položky, u kterých byl proveden
převod daňových zůstatků. Fialovou barvou jsou označeny vyřazené položky.
V levé spodní části obrazovky je zobrazen stav účetních a daňových odpisů.
Zobrazuje se NEVYPOČTENO-VYPOČTENO-ÚČTOVÁNO a měsíc a rok zpracování.

6.1.2. Tisk seznamů, karet, etiket
Tlačítkem "Tisk" je umožněn tisk inventurních seznamů, a to podle toho, jakým
způsobem jste zvolili jejich setřídění. Pokud soubor není setříděn nebo je setříděn
podle inv. čísla nebo názvu, je tištěn seznam. Je-li soubor setříděn podle střediska,
místnosti nebo jména, je vyžadováno určit druh tisku. Při tisku podle střediska je
možno volit další třídění sestavy. V sestavách se tisknou zůstatkové ceny a odpisy
účetní i daňové. Používají se informace ze základního evidenčního souboru (nepoužívají se informace z karet), které se mění až po spuštění funkce převodu zůstatků.
ky.

Před zahájením tisku lze zvolit, zda mají sestavy obsahovat již vyřazené polož-
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Další nabídkou je tisk etiket na samolepící štítky pro polepení majetku. Nastavení formátu provedete v parametrech modulu.
Na tomto formuláři je
možné spustit i „Tisk
všech karet“. Vytisknou
se karty všech položek
majetku v evidenci. Slouží
k archivaci nebo převodu
do PDF.
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6.1.3. Doplnění nového majetku
Po stisku tlačítka „Nový" se zobrazí formulář pro doplnění. Inventární číslo doporučujeme s ohledem na počet položek zadávat s nulami na začátku kvůli správnému řazení, např. 0001, 0002, atd. Do inventárního čísla lze zapsat mimo čísel i
znaky
abecedy.
Datum pořízení a
pořizovací
cenu
zadáváte ve skutečné výši, i když
už majetek byl
odepisován. Později se vrátíme
k zadávání majetku již dříve odepisovaného. Pole týkající se účetních
odpisů jsou přístupná pouze tehdy, když je v parametrech modulu zapnuto používání účetních odpisů. Účetní odpisy budou prováděny podle zadaného počtu let
nebo měsíců z pořizovací ceny do výše % uvedených v poli Limit. Pole „z ceny“ se
vyplňuje jen tehdy, pokud chceme odepisovat z nižší ceny než pořizovací.
Pravá část formuláře se týká daňových odpisů. Pokud daňový odpis používat
nebudete nebo chcete v některém roce přerušit odepisování, zadejte do pole
„Daňový odpis?“ volbu „n“. Rok odpisu je u nového majetku vždy „1“. U již odepisovaného majetku zadáváte rok odpisu, ve kterém se majetek právě nachází. Zvýšenou cenu u nové položky majetku nechte „n“ (bude popsáno dále) a vyberte
způsob odpisu:
Z … Zrychlený (§31)
R … Rovnoměrný (§32)
L … Leasingovaný (§30 odst. 4). Zároveň uveďte do jaké výše procent se bude
majetek odepisovat.
P … Postupná spotřeba (§30 odst. 7). Zadejte společně počet let a popř. počet
měsíců převyšujících celkové roky. Vhodné např. pro odpis solárních elektráren.
N … Nehmotný majetek (§32a). Zadejte společně počet měsíců podle uvedeného §32a daně z příjmů. Daňový odpis v prvním roce bude vypočten jen
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za měsíce, kdy je položka v majetku firmy. Vypočítává se stejně jako
účetní odpis a lze uvádět v samostatné evidenci nehmotného majetku při
využití účtování účetních odpisů.
Podle vybraného „Oboru“ se nastaví také „Skupina“. Je nutno si uvědomit, že
hodnoty týkající se daňových odpisů se navzájem ovlivňují.
Po vyplnění posledního údaje nebo po použití tlačítka "Konec" se provede zaúčtování. Zobrazené a předem automaticky vybrané účty používané podle druhu
pořízení je možno upravit.
Zařazujete-li více stejných položek, můžete použít tlačítko „Dupl“, kterým program zkopíruje údaje z položky, na které stojíte.
Zařazení hmotného a nehmotného majetku se účtuje na účty 0ddddd MD a
040 DAL, "ddddd" bude nahrazeno druhem majetku, který zadáte při zařazení. Do
pole „Poznámka“ v UCT se zapíše inventární číslo majetku.
V daňové evidenci nebo při vypnutí účetních odpisů v parametrech se neprovede žádné účtování.

6.1.4. Opravy a vyřazení
Funkce "Oprava" zobrazí stejné okno, v jakém se provádí zařazení. Program
umožní opravovat pole podle stavu položky, který je v základní evidenci znázorněn
její barvou. Pokud již byl u položky proveden daňový odpis, nelze opravovat pole
ovlivňující výpočet odpisů v příštích obdobích (např. změnu odpisové skupiny,
způsob odpisu). Zhodnocení majetku je popsáno dále v kap. 6.1.8.2.
V případě účetních odpisů lze i po provedených účetních odpisech dále měnit
délku změnou počtu měsíců. Účetní odpisy se počítají z pořizovací ceny a počtu let
+ měsíců. Můžete výpočet pozměnit zadáním ceny pro výpočet do pole „Z ceny“,
kdy se provede výpočet z této ceny. Např. na konci roku se rozhodnu prodloužit
odpis majetku o další dva roky, pak zadám zůstatkovou cenu ke konci roku do pole
„Z ceny“ a do počtu let zadám „2“. Výpočet odpisu nebude probíhat z ceny pořizovací, ale z ceny zůstatkové zadané v poli „z ceny“.
Vyřazení položky majetku se provede volbou způsobu a zadáním data vyřazení
ve tvaru mmrrrr, bude provedeno zaúčtování vyřazení. Podle způsobu provede
zaúčtování vyřazení.
Účtování vyřazení se provede na MD 0xxddd a DAL 0ddddd. Do pole „Poznámka“ v UCT se zapíše inventární číslo majetku. Pokud nebyl majetek úplně odepsán,
provede se účtování zůstatkové ceny podle důvodu vyřazení:
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likvidace
škoda nebo manko
prodej
darování
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MD 551, DAL 0xxddd;
MD 582, DAL 0xxddd;
MD 541, DAL 0xxddd;
MD 543, DAL 0xxddd.

Číslo účtu "0xxddd" bude stejně jako při účtování odpisů vytvořeno z druhu
majetku, ve kterém budou prvá dvě místa zvětšena o 60. Účet na straně MD je
možno změnit v PARAMETRY. Při použití daňové evidence nebo při vypnutí účtování v PARAMETRY se neprovede žádné účtování.
S ohledem na měsíční účtování účetních odpisů je možno majetek vyřadit
pouze s datem minulého měsíce. Pokud vyřazení provedete ve chvíli, kdy máte již
rozpracován výpočet účetních odpisů, umožní vám program tento výpočet zrušit.
Následně je nutno zopakovat výpočet a zaúčtování účetních odpisů. Vyřazení bude zaúčtováno do UCT s datumem posledního dne měsíce vyřazení. Z toho je
zřejmé, že součástí měsíční uzávěrky v modulu INV musí být výpočet a zaúčtování
měsíčních odpisů, převod zůstatků a následně vyřazení majetku. Při použití jednoduchého účetnictví nebo při vypnutí účetních odpisů v PARAMETRY není prováděna žádná kontrola data vyřazení.
Před zaúčtováním vyřazení majetku můžete zvolit, zda v roce vyřazení má být
proveden 50% daňový odpis (§26, odst. 7). Pokud zvolíte tuto variantu, označí se
položka majetku a při výpočtu daňových odpisů bude uplatněn pouze 50% odpis.
U majetku vyřazeného před koncem zdaňovacího období se daňový odpis neprovede (§26, odst. 6).
Tlačítkem "Změna jména" je možno změnit jméno pracovníka buď na jednom
středisku nebo v celém souboru. Program požaduje zadat číslo střediska a nové
jméno pracovníka. Podle zadání střediska, které je možno zadat buď kratší nebo
prázdné, program vyhledá staré jméno pracovníka na střediscích podle počátečních znaků a změní jeho jméno. Pokud bude zadané středisko prázdné, bude tato
funkce provedena v celém souboru.

6.1.5. Výmaz
Vymazat je možno pouze předem vyřazený majetek (vyplněn datum vyřazení).
K výmazu slouží tlač. "Výmaz", po jehož stisknutí a potvrzení, že nešlo o omyl, je
základní prostředek v souboru evidence trvale zrušen.
Program kontroluje, zda není vymazávána položka, která byla vyřazena v roce,
ve kterém jsou rozpracovány daňové odpisy. V případě pokusu o výmaz takovéto
položky zobrazí varování na obrazovce.
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6.1.6. Odpisy majetku
V parametrech modulu můžete zvolit použití daňových nebo účetních odpisů.
Podle této volby pak v evidenci hmotného majetku budete mít aktivní tlačítko daňové odpisy a účetní odpisy. V evidenci nehmotného a dlouhodobého drobného
hmotného majetku lze zapnout nebo potlačit pouze účetní odpisy.
Nehmotný majetek zařazený po roce 2000 se odepisuje účetně v samostatné
evidenci „Nehmotný majetek“ a účetní opisy jsou daňově uznatelné. Nehmotný
majetek zařazený dříve se odepisuje daňově v evidenci „Hmotný majetek“ způsobem odpisu „N“ a zadaným počtem měsíců odpisu podle §32a.

6.1.6.1. Účetní odpisy
Funkce je dostupná pouze tehdy, když není vypnuto používání účetních odpisů
v parametrech modulu.
Účetní odpisy je nutno provádět každý měsíc. Po zvolení této funkce je možno
provádět následující výpočty:


Výpočet odpisů
V řádku menu je zobrazen rok a měsíc, za který budou provedeny odpisy
podle hodnot zadaných v souboru. Období bude změněno až po provedení
funkce ZŮSTATKY. Výpočet odpisů lze opakovat a mezitím měnit údaje v
základním souboru evidence. Vypočtené odpisy se u každého jednotlivého
majetku ukládají na tzv. kartu, která obsahuje odpisy z minulých měsíců. Při
opakování výpočtu se hodnoty odpisů ve zpracovávaném roce opraví. Výpočet nezmění zůstatkové ceny.



Tisk vypočtených odpisů
Slouží k opisu hodnot odpisů a zůstatkových cen na tiskárnu.
V sestavách se tisknou částky odpisů a zůstatkových cen podle záznamů na
kartách, které se od výpočtu odpisů až do převodu zůstatků liší od částek
odpisů a zůstatkových cen v souboru evidence, které používají funkce
"Tisk".



Výmaz
Funkce vymaže poslední výpočet odpisů.
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Účtování
Provede zaúčtování odpisů do modulu UCT. Po provedení této funkce již
nelze spustit předcházející, ale pouze následující funkci. Při účtování hmotného majetku se provede zaúčtování dokladu IH na účet 5511. Účet je
možno změnit v parametrech modulu. Protiúčet třídy 0 se generuje obdobně, jak bylo popsáno dříve pomocí druhu. Účtování se provede podle
středisek a přebírají se hodnoty odpisů z karet. Pokud tuto hodnotu na kartě upravíte, zaúčtuje se upravená hodnota.



Zůstatky
Tato funkce sníží zůstatky účetních odpisů v evidenci o hodnotu odpisů z
karet. Stejnou hodnotu zůstatku zapíše do každé karty. Po přenesení zůstatků bude nastaven následující měsíc. Tuto a předcházející funkci nelze
opakovat, proto je vhodné před jejich spuštěním archivovat data.

Zaúčtování odpisů do modulu UCT bude provedeno podle středisek a druhu
majetku na MD účtu 551 a DAL účtu 0xxyyy. Účet "0xxddd" bude vytvořen z druhu
zadaného při zařazení a jeho levá dvě místa budou zvýšená o 60. Například odpis
majetku označeného druhem 21 (stavby) bude účtován na DAL účtu 081 (Oprávky
k stavbám).

6.1.6.2. Daňové odpisy
Daňové odpisy se provedou na konci účetního období. Aby bylo možno zjistit
rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, je vhodné tuto funkci použít po ukončení
účetních odpisů za celý rok. Standardně se daňové odpisy provádějí za kalendářní
rok, pokud nemáte v parametrech „Účetnictví“ nastaven hospodářský rok. Pak se
výpočet daňových odpisů řídí tímto datem. Pro výpočet je použita sazba roku, ve
kterém hospodářský rok končí.
Po zvolení funkce „Daňové odpisy“ je možno provádět následující výpočty:


Výpočet odpisů
V řádku menu je zobrazen rok, za který budou provedeny odpisy podle
hodnot zadaných v souboru. Tento rok bude změněn až po provedení
funkce ZŮSTATKY. Výpočet odpisů lze opakovat a mezitím měnit údaje v
základním souboru evidence. Vypočtené odpisy se u každého jednotlivého
majetku ukládají na tzv. kartu, která obsahuje odpisy z minulých let. Při
opakování výpočtu se hodnoty odpisů ve zpracovávaném roce opraví. Výpočet nezmění zůstatkové ceny.
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Tisk vypočtených odpisů
Slouží k opisu hodnot odpisů a zůstatkových cen na tiskárnu.



Výmaz
Vymaže zpracovávaný rok z karet.



Účtování
Tato funkce je dostupná pouze při zapnutí účtování daňových odpisů v parametrech modulu. Obdobně jako při účtování účetních odpisů zaúčtuje
daňové odpisy do UCT.



Zůstatky
Tato funkce sníží daňové zůstatky v evidenci o hodnoty odpisů na kartách a
zároveň tuto hodnotu zůstatku přenese do karty. Po přenesení zůstatků
bude nastaven příští rok. Tuto funkci nelze opakovat, proto je vhodné před
jejím spuštěním archivovat data.

6.1.7. Karty evidence majetku
Pro položku označenou kurzorem myši v evidenci majetku můžete zobrazit
kartu stejně nazvaným tlačítkem na spodní liště programu.

Na kartě jsou pro každý již zpracovaný rok:

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)


Rok



Měsíc (pouze u účetních odpisů)



Procento účetního odpisu



Účetní odpis v tomto roce a měsíci



Účetní zůstatek v tomto měsíci



Procento daňového odpisu při rovnoměrném odpisu



Koeficient při zrychleném odpisu



Daňový odpis



Daňový zůstatek



Pořizovací cena



Poznámka



Označení účtování
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Kosočtvereček v tomto poli označuje záznam, který již byl zaúčtován nebo
pro který byl proveden přenos zůstatků.
Pokud není u řádku označeno účtování v poli "U", je možno některé údaje řádku karty měnit. Tak lze ve zpracovávaném období upravit odpis před jeho zaúčtováním.
Tlačítkem „Tisk karty“ se provede opis karty se všemi evidenčními údaji a seznamem odpisů na tiskárně.

6.1.8. Zpětné doplnění majetku
Předcházející kapitoly popisují postupy práce s majetkem, který byl pořízen v
době, kdy používáte KOSYS. Aby bylo možno doplnit majetek, který byl pořízen a
účtován před začátkem použití systému KOSYS, jsou možné následující postupy.
Pokud do evidence zařazujete majetek s datem pořízení ve zpracovávaném roce, bude se jeho zařazení účtovat bez jakéhokoliv dotazu. Jestliže je však datum
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pořízení starší než datum zpracování, umožní program potlačit účtování zařazení.
Toho využijete při zařazování majetku, který byl pořízen dříve, než v roce, ve kterém jste poprvé použili KOSYS. Zůstatkové ceny potom musí být při zařazení sníženy o odpisy.
Datumem, se kterým se porovnává datum zařazení, je datum, které je nastaveno v počítači a zobrazuje se na horní liště.
U majetku již dříve odepisovaného a do KOSYSu doplněného dodatečně zadáte
datum pořízení a pořizovací cenu dle skutečnosti. Dále zapíšete zůstatkovou cenu
daňovou a rok odpisu, ve kterém se majetek v době zařazení nachází. Důležité je
nastavení způsobu a skupiny, aby výpočet daňových odpisů pokračoval správně.

U účetních odpisů nastavujete zbývající počet let nebo měsíců odpisu, zůstatkovou cenu a stejnou částku zapíšete do pole „z ceny“, ze které se bude počítat
účetní odpis podle zbývajícího období. Lze postupovat i tak, že zadáte zůstatkovou
cenu, počet let a měsíců na začátku odepisování a pole „z ceny“ necháte prázdné.
Pak se bude měsíční odpis počítat jako podíl pořizovací ceny a počtu měsíců.
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6.1.8.1. Zpětné doplnění odpisů
Po zavedení majetku, který již byl odepisován, je
vhodné doplnit na kartu majetku i staré roky a odpisy
v těchto letech. Otevřete kartu majetku, vyberte „Daňové“ nebo „Účetní“ odpisy a
použijte kombinaci kláves
CTRL-U. Po zadání správcovského hesla se založí nový
řádek, který tlačítkem „Oprava“ můžete editovat podle vašich záznamů (rok, odpis, zůstatkovou cenu, atd.).

6.1.8.2. Zhodnocení majetku
U dlouhodobého hmotného majetku jsou dvě možnosti, jak promítnout zhodnocení majetku k již odepisované položce:
U zhodnocené položky, která již byla odepisována, se zachová původní pořizovací cena a nastaví se příznak zvýšené ceny. Přírůstek ceny se zařadí jako nový majetek a označí se rovněž zvýšená cena. Je na uživateli, jak označí nově zařazovanou
položku. Doporučujeme použít inventární číslo původního majetku a rozšířit jej
např. písmeny, obdobně jako při zařazování souboru. Pokud je majetek odepisován zrychleným způsobem a došlo ke zvýšení ceny, je nutno u původní položky
majetku změnit rok odpisu na "1". Pole, ve kterém se uchovává rok odpisu se
zpřístupní, pokud bylo pole "Zvýšená?" změněno na "a".
Druhým způsobem je
navýšení pořizovací ceny o
technické zhodnocení u již
odepisované položky majetku a přepsání volby
„Zvýšená cena?“ na ANO.
Pokud je majetek odepisován zrychleným způsobem, je nutno změnit rok
odpisu na "1".

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

390

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

6.2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Tento majetek se liší od popisovaného hmotného a nehmotného majetku. Okno pro zařazení majetku neobsahuje pole týkající se daňových odpisů. Daňové odpisy se u tohoto majetku neprovádějí. Při jeho zařazení se provede zaúčtování pořízení a je možné ho dále odepisovat účetně. Odpis je proveden s datem posledního dne měsíce zařazení (ne následující měsíc). Při vyřazení se zaúčtuje vyřazení.
Způsob účtování je možno nastavit v parametrech modulu.
Tlačítkem „Tisk“ lze vytisknout seznam majetku podle předem zvoleného řazení. Způsob řazení ovlivňuje i tisk etiket pro polepení majetku. Formát samolepících štítků lze změnit v parametrech modulu.

6.3. Evidence drobného majetku
Stejným způsobem jako hmotný a nehmotný se eviduje i drobný majetek. V
evidenci je možno jednotlivé položky opravovat, vymazávat i doplňovat již dříve
popsaným způsobem. Drobný majetek se neúčtuje a okno pro vstup a opravu údajů neobsahuje pole týkající se daní a odpisů. Rovněž nelze provádět odpisy a zobrazovat karty.
Ke každému zařazenému drobnému majetku lze doplnit libovolnou poznámku.
Dvojklikem myši ve sloupci „memo“ zobrazíte textový dokument, který můžete
editovat.
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Tlačítkem „Tisk“ lze vytisknout seznam majetku podle předem zvoleného řazení. Způsob řazení ovlivňuje i tisk etiket pro polepení majetku. Formát samolepících štítků lze změnit v parametrech modulu.
Zařazení drobného majetku se neúčtuje, zaúčtování se provede vyskladněním
v modulu Sklad. Z tohoto důvodu je vhodné evidovat ve skladu drobný majetek
pod zvláštním číslem druhu, tento druh se při vyskladnění použije jako analytický
účet. Ve skladu se pro výdej drobného majetku do spotřeby použije funkce
NÁKUP, která provede současný příjem a výdej a zaúčtuje tyto operace.

6.4. Neodpisovaný hmotný majetek
Majetek se zařadí do evidence hmotného majetku, vypne se daňový odpis a do
polí rok a měsíc účetních odpisů se zadá "0".

6.5. Číselník oborů
Tato funkce umožňuje údržbu číselníku oborových čísel a příslušných odpisových skupin. Je možno měnit seřazení souboru, můžete vyhledávat položky podle
oborového čísla nebo podle názvu. V číselníku je odpisová skupina, která je doplňována do doplňovaného nebo opravovaného záznamu hmotného a nehmotného
majetku při použití nápovědy u pole OBOR.CISLO. Položky je možno opravovat
nebo doplňovat nové.
Do verze 6.40 nebylo možno číselník upravovat, datový soubor číselníku byl
přenášen s instalací. Od verze 6.40 je umožněna údržba číselníku uživatelem a datový soubor již není přepisován při reinstalaci.

6.6. Tisky


Tabulka sazeb
zobrazí sazby pro výpočet daňových odpisů, které jsou nastaveny v programu. Tyto sazby nejsou parametrizovatelné, v případě legislativní změny
je nutno reinstalovat upravenou verzi.



Rozpis odpisů
vyžaduje zadat „Název“, pořizovací cenu a odpisovou skupinu majetku, pro
který provede rozpis odpisů v porovnání zrychlené a rovnoměrné odpisy.
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Roční změny
Vytiskne sestavy přírůstků a úbytků majetku ve zvoleném roce.



Plán účetních odpisů
Vytiskne se přehled účetních odpisů na celý rok.
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7. E V P - EVIDENCE PRACOVNÍKŮ
Funkce používá soubor trvalých údajů o pracovnících, který je společný se modulem MZDY. Pro opravy tohoto souboru se používají i některé stejné programy
jako v MZD, ale není v nich pak možno využívat funkce specifické pro výpočet
mezd. Po volbě funkce se na obrazovce objeví úvodní menu modulu EVP.
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7.1. Změny souboru evidence pracovníků
Zobrazí se soubor základních údajů o zaměstnanci, který obsahuje trvalé nebo
málokdy se měnící údaje, jako osobní číslo, jméno, adresu, plat, rodné číslo, apod.
Tento soubor můžeme
prohlížet buď utříděný podle abecedy nebo podle skupin, ve kterých jsou pracovníci zařazeni, popř. podle
osobních čísel.
Použitím tlačítek podle
nápovědy ve spodní části
obrazovky je možno souborem listovat o stránku (obrazovku) dopředu nebo
zpátky nebo šipkou pohybovat po jménech jednotlivých zaměstnanců, případně je vyhledávat rovnou podle zadaného řetězce znaků.
K tomuto přímému vyhledávání slouží tlačítko F3, po jehož stisknutí počítač čeká
na zadání příslušného řetězce, který má v souboru nalézt.
Protože se všechny údaje na obrazovku nevejdou, je možno obraz posouvat.
Je-li zapotřebí vyhledaný údaj opravit, použijeme tlač. "Oprava".
Chceme-li některého zaměstnance ze souboru evidence trvale vyřadit, najedeme na jméno tohoto pracovníka šipkou a použijeme tlačítko "Výmaz". Po potvrzení, že nešlo o omyl, je pracovník ze souboru trvale vymazán.
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Pro doplnění nového pracovníka použijeme tlačítko "Nový". Objeví se obrazovka určená ke vkládání základních údajů o zaměstnanci.
Některé často používané
údaje jsou již předem vyplněny. V případě, že tyto
předem nadefinované hodnoty nevyhovují, je možno
je samozřejmě přepsat údaji jinými.
Po vyplnění posledního
údaje adresy je věta automaticky uložena do souboru
evidence pracovníků.
Obrazovka pro zařazení
nového pracovníka do souboru je složena z několika částí. Zjistíme-li, že některý z
dříve vyplňovaných údajů není správný, nemůžeme se vrátit a opravit předchozí
část obrazovky. Proto se v tomto případě postupuje tak, že se doplní zbylé údaje a
po ukončení vkládání se použije tlačítko "Oprava". Chybný údaj se opraví.

7.2. Tisk
Po této volbě je zobrazena nabídka jednotlivých druhů sestav.
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7.2.1. Seznamy zaměstnanců
Tyto seznamy je možno tisknout utříděné podle abecedy, osobního čísla nebo
podle skupin a abecedy. Seznam obsahuje i druh pracovního poměru a případně i
symbol vyjmutí pracovníka ze stavu zaměstnanců.

Příklad seznamu:
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7.2.2. Ekonomické plánování
Tato sestava poskytuje přehled o platovém zařazení pracovníků, jejich věku,
délce praxe, dosaženém vzdělání, pracovním a funkčním zařazení, druhu pracovního poměru, apod. Je tištěna po jednotlivých skupinách, v rámci těchto skupin
jsou zaměstnanci seřazeni podle funkčního zařazení a podle abecedy.
Symboly použité v hlavičce sestavy:
a
b
PT
TT
St
Výk
c
d

druh funkčního zařazení (ředitel, ved. skupiny, atd.)
pracovní zařazení (dělník, THP)
plánovaná tarifní třída
tarifní třída
stupnice
procento výkonnostních prémií
druh pracovního poměru
druh udělené výjimky

7.2.3. Vedlejší pracovní poměry
Po výběru tohoto seznamu se tiskne přehled zaměstnanců, kteří mají v podniku vedlejší pracovní poměr. Získáme přehled o jejich úvazku, tarifu a tarifu zkráceném vzhledem k úvazku. Tato sestava je utříděna podle skupin a jednotlivých
pracovních poměrů.
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7.2.4. Telefony
Tato volba umožní vytisknout podnikový telefonní seznam seřazený podle
abecedy nebo seznam soukromých telefonních čísel všech zaměstnanců.

7.2.5. Zůstatky dovolených
Po zvolení této funkce je vytištěn seznam zůstatků dovolených všech pracovníků nebo pracovníků ve vybraných skupinách.

7.2.6. Nástupy, výstupy, vyjmutí
Tiskne se seznam zaměstnanců, kteří nastoupili, vystoupili nebo byli vyjmuti
v zadaném období.

7.2.7. Zkušební doba
Tiskne se seznam zaměstnanců podle období, kteří jsou k zadanému datu ve
zkušební době.

7.2.8. Nárok na důchod
Tiskne se seznam zaměstnanců podle období, kdy mají nárok na starobní důchod.

7.2.9. Penzijní pojištění
Možnosti jsou vytvoření souboru, tisk sestavy nebo tisk nákladů zaměstnavatele ve zvoleném období.
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7.3. Statistika
7.3.1. Informační systém o prům. výdělku - ISPV
Tato funkce je určena pro firmy, které byly vybrány statistickým úřadem
k zasílání čtvrtletních údajů o průměrném výdělku. Program vytvoří soubor
MP.dbf a MI.dbf, který se načte do programu dodaného firmou Trexima, která zabezpečuje sběr a zpracování dat pro statistický úřad.
Před zpracováním sledovaného období je nutné u všech zaměstnanců vyplnit
údaje požadované pro zpracování statistiky na záložce Statistika (kapitola 3.1.1.6)!
Popis potřebných údajů a číselníky naleznete v příručce pro přípravu vstupních
dat, která je dostupná na www.ispv.cz
Soubory se vytvářejí za čtvrtletí. Je nutné mít za poslední měsíc sledovaného
období ukončenou rekapitulaci, jinak se nebudou načítat data za poslední měsíc
čtvrtletí!

Vytváří se soubor MI (údaje o firmě) za poslední čtvrtletí a soubor MP (za jednotlivé zaměstnance) od začátku sledovaného období. Úhrn položek ze souboru
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MP se tak musí rovnat součtu všech souborů MI za jednotlivá čtvrtletí. Doporučujeme tedy provádět kontrolu souboru MP pro případnou úpravu souboru MI.
Soubory MI a MP načtete do Lokálního pořizovacího programu ISPV 2012, který je ke stažení z odkazu: http://ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Lokalniporizovaci-program.aspx
Údaje ze souboru MI se zobrazí přehledně v tabulce. Tuto tabulku si opište nebo uložte pomocí klávesy PrintScreen např. do programu Malování. Data z této
tabulky budete potřebovat v příštím čtvrtletí. Tlačítkem „Následující“ provedete
odeslání dat firmě Trexima.
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V dalším čtvrtletí provedete vytvoření souborů MI a MP z KOSYSu, načtete do
Lokálního pořizovacího programu a před odesláním musíte provést kontrolu. Na
horní liště programu LPP zvolte menu „Nástroje a nastavení“, dále záložka „Export/Import“ a klikněte na tlačítko „Uložit prac. pom. do MP.DBF“.

Vraťte se do KOSYSu „EVP – Statistika – ISPV – Kontrolní součty pro soubor MI“
a otevřete soubor „KopieMP.dbf“, který jste vytvořili v LPP. Vytisknou se součty ze
souboru MP od počátku roku a ty musí souhlasit na soubory MI za jednotlivá
čtvrtletí. Pokud součty nesouhlasí, upravíte poslední MI v programu LPP a odešlete.
Pozn.: Pokud v posledním měsíci sledovaného období chybí průměr, bere se
ten, co platil v měsíci předchozím. Do čisté mzdy se nezapočítávají bonusy.

7.3.2. Podklad pro stat. Výkaz NemÚr1-02
Tiskne se podklad pro vyplnění tohoto statistického výkazu.
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7.3.3. Informační systém o platech - ISP
Tato funkce umožňuje rozpočtovým a příspěvkovým organizacím vytvořit soubor, který po případných úpravách a po kontrole přes anonymní kontrolu dat na
stránkách MFČR, bude zasílán předkladateli, který jej bude dál zpracovávat a předávat do Informačního systému o platech.

7.3.3.1. Vytvoření souboru o zaměstnancích
Nejprve je zapotřebí vytvořit soubor za zadané období. Vzhledem k tomu, že u
některých organizací jsou pro různé složky mezd používány různé mzdové složky,
je možno nastavit si tyto skutečnosti ve funkci Prohlížení nastavených parametrů.
Vzhledem k tomu, že tarif a příplatky se sledují jak v podobě nárokové, tak
v podobě skutečně vyplacené, je třeba zvláštní pozornosti při jejich zadávání. Používané mzdové složky se nastavují v parametrech ISP. Nárokové částky jednotlivých příplatků i tarifu se kromě toho nastavují i na kartě Statistika v kmenovém
souboru. Pokud se do ISP mají přenášet jiné částky těchto příplatků a tarifu, než
jsou vyplněny na kartě Mzdové nároky (např.zkrácené úvazky), vyplní se do příslušné položky na kartě Statistika. Pokud je jiná částka i 100% tarifu vyplní se tato
částka do položky Plat vedle nároku osobního příplatku. Pokud v organizaci nejsou
žádné zkrácené úvazky, tyto položky na kartě Statistika zůstanou prázdné.
Po zadání OD DO bude vytvořen soubor, který zůstane do dalšího vytvoření, tj.
případným přepsáním novým souborem, na disku – v aktuální datové knihovně.
Vzhledem k tomu, že program KOSYS je univerzálním systémem, který není určen
výhradně pro rozpočtové a příspěvkové organizace, je takto vytvořený soubor
třeba chápat jako podklad pro zpracování ISP a je na uživateli, aby takto vytvořený
soubor překontroloval, případně jej upravil.

7.3.3.2. Prohlížení a oprava souboru
Při prohlížení je možné nejen přepisovat jednotlivé položky, ale můžeme jej
prohledávat i podle zakódovaných osobních čísel, přidávat či vymazávat jednotlivé
záznamy. Pokud chceme vymazat všechny záznamy, které mají nulové hodnoty,
použijeme tlačítko Výmaz nulových.
Při všech úpravách je třeba sledovat návaznosti jednotlivých položek na sebe a
případně upravovat i jiné, kterých se bude provedená změna týkat. (Např. změna
výše některého příplatku navazuje na položku příplatky celkem i plat celkem).
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V předávaném souboru je osobní číslo zaklíčováno v položce AA0126, ale protože by bylo velmi nesnadné se v souboru orientovat pouze podle něj, je doplněno i jméno, osobní číslo a vyjmutí. Samozřejmě, že při vytvoření souboru pro odeslání se tyto položky nepředávají.
Co je obsahem jednotlivých identifikátorů je určeno MFČR. Na jejich webových
stránkách jsou umístěny popisy jednotlivých identifikátorů i aktuální požadavky na
zpracování ISP.

7.3.3.3. Prohlížení nastavených parametrů
Zde se zadávají nebo prohlížejí jednotlivé mzdové složky, které korespondují
se sbíranými údaji.
Parametr – Ignorovat prac.poměry typu „I“ znamená, že pokud budou mít zaměstnanci tento druh pracovního poměru nebudou přidáváni do vytvářeného
souboru. (Dohody se do ISP nezapočítávají).
Pokud budou někteří zaměstnanci pracovat na dohodu, a nemají zadán typ „I“,
je třeba je potom z vytvořeného souboru vymazat.

7.3.3.4. Součty
Tisk kontrolních součtů některých identifikátorů slouží k porovnání s některými
položkami za mzdové agendy popřípadě z účetnictví.

7.3.3.5. Podrobný přehled pro kontrolu na P1-04
Ještě podrobnější přehled pro důkladné zkontrolování předávaných dat – kontrola na některé údaje z výkazu P1-04.

7.3.3.6. Konverze souboru do Excelu
Možnost zobrazení vytvořeného souboru v programu Excel.

7.3.3.7. Vytvoření souboru k odeslání
Tato funkce vytvoří soubor XML. Takto vytvořený soubor je třeba zkontrolovat
anonymní kontrolou na stránkách MFČR – ISP a po kontrole jej spolu s výsledkem
kontroly zaslat předkladateli.
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Položky průměrný evidenční počet (AA0114), evidenční počet ve fyzických
osobách (AA0115), součet platů (AA0118) a mimorozpočtové zdroje jsou vypočítávány z již vytvořeného (popř.upraveného) souboru.

7.4. Členění mezd
Funkci lze spustit až po výpočtu mezd po provedení kontroly a tisku rekapitulace v modulu MZD. Vytiskne se přehledná tabulka, která obsahuje členění mezd
na základní mzdy, osobní ohodnocení, příplatky, prémie, odměny, další platy, náhrady a počty přepočtených pracovníků. Tato tabulka je seřazena podle toho, jak
jsme zvolili v nabídce:


Středisko a funkce



Středisko



Funkce a středisko



Funkce



Kategorie



Středisko a kategorie



Přehled vyplacených mezd dle funkcí



Rekapitulace po kategoriích



Rekapitulace po skupinách
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7.5. Číselník funkcí
Číselník funkcí slouží k pojmenování činností
vykonávaných pracovníky ve firmě. Změny v číselníku funkcí se provádějí stejným způsobem jako v
jiných formulářích.

7.6. Slevy na dani
7.6.1. Prohlížení a úprava
Zobrazí se okno, ve kterém je možné prohlížet hromadně zejména údaje o
dětech zaměstnanců zadané
na kartě „Daňové odpočty“.
Tato funkce je zvlášť výhodná na konci zdaňovacího období, kdy se snadno doplňují
i položky „Odkdy“ „Dokdy“
je daňový odpočet uplatněn.
Pole podbarvená žlutě lze
přepisovat přímo ve mřížce.
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7.6.2 Tisk
Tiskne se seznam daňových odpočtů, setříděný podle abecedy.

7.7. Rozbory
Zobrazí se formulář, ve kterém můžete vybrat libovolné záznamy a sestavit jakoukoli tabulku ze záznamů v evidenci mezd. Můžete volit jak horizontální záznamy, tak vertikální, součty, počty výskytů, třídit, atd. Výsledek bude zobrazen
v Microsoft Excel.
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8. F A K - FAKTURY
8.1. Popis modulu
Úloha řeší evidenci a vystavování
odesílaných daňových dokladů, faktur
a předúčtů, kontroluje jejich splácení a
vystavuje penále za
nedodržení termínu
splatnosti. Vystavuje
upomínky o zaplacení faktur. Eviduje daň
z přidané hodnoty.
Přijaté faktury jsou
evidovány se všemi
daty potřebnými pro
vystavení převodního příkazu pro banku podle termínu splatnosti. Řeší výpisy z
účtu, zaplacené přijaté a placené odesílané faktury a ostatní operace na výpisu z
účtu. Oba druhy zaplacených faktur jsou vyhledávány a je označováno jejich zaplacení. Je možno evidovat více bankovních účtů.
Operace prováděné v této úloze jsou zúčtovávány do modulu UCT.
Při vystavování faktur je možno do faktury převádět práce rozpočtené na zakázku v modulu ZAK a materiál vydaný ze skladu v modulu SKL a ZAK nebo materiál plánovaný na zakázku v modulu ZAK. Při tvorbě faktury se používá číselník z
modulu SKL a zboží lze na faktuře účtovat jak s vyskladněním, tak bez vyskladnění.
Vyskladnění se promítne do SKL a do UCT.
V tomto modulu se automaticky sestavuje a vytváří přiznání k dph, souhrnné
hlášení, kontrolní hlášení a seznamy plnění. Pro FÚ jsou tvořeny XML soubory
s možností nahrání a odeslání pomocí EPO nebo datovou schránkou.
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8.2. Adresy
Ve funkci je udržován adresář společný pro odběratele i dodavatele. Ovládání
obrazovky a popis souboru naleznete v kapitole o modulu OSTATNÍ.

Pro modul FAKTURY je v souboru adres důležité pole označené na obrazovce
"PCEN". Do tohoto pole je možno vložit znaky 1 až 9, které určují typ skladové ceny, která bude pro vybraného zákazníka použita. Podle tohoto kódu se použijí ceny PCEN1-PCEN9 a tyto ceny se budou dosazovat do faktury ve všech případech,
kdy je cena hledána v číselníku zboží.
V případě, že je vystavována faktura na adresu, ve které není uvedeno pole
"PCEN", bude použita cena PCEN2. PCEN1 je nákupní cena a prodej za tuto cenu je
možné povolit v parametrech modulu FAKTURY.
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8.3. Faktury odeslané
Po volbě této funkce se zobrazí obrazovka evidence odeslaných faktur.

Na obrazovce jsou následující informace:
EV. ČÍSLO

Číslo faktury, automaticky je doplněno
následující ve zvolené řadě.

Dat. Účt.
pás
TERMÍN

Datum vystavení faktury, datum účtování.

ADRESA

Zkrácená adresa odběratele.

VĚC

Předmět dodávky.

Účtováno?

Označení byla-li faktura účtována, dodatečně účtována
nebo nebyla zaúčtována.

KČ

Fakturovaná částka celkem včetně DPH. Zobrazí se,
je-li proveden součet faktury v textu nebo byla-li
faktura zavedena přes tl. Dupl.

Termín splatnosti.
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MĚNA

Měna, ve které byla faktura vystavena.

KČ-ZAPLATIT

Zbývá zaplatit.

ZÁLOHA

Zaplacená záloha.

NEVYSKLAD.

Je-li nevyskladněné zboží na faktuře, je sloupec
označen žlutou barvou, zboží lze dodatečně
vyskladnit v textu faktury.

Náhr. Adresa Ve sloupci bude faktura modře označena,
pokud se u adresy vyskytuje náhradní adresa (poštovní).
Tato adresa se tiskne na podací lístek, při tisku obálky
nebo ve funkci „Jen adresa“.
DEVIZ

Částka v cizí měně.

KURZ

Devizový kurz v den vystavení dokladu.

DAŇ

DPH

DATDPH

Datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Druh DPH

Druh DPH, řádné nebo v jiném státě EU podle tabulky
DPH v parametrech datové knihovny.

Kód DPH

Kódy k začlenění položek základů daně a samotné daně
v přiznání k DPH.

Kč – zaplaceno Již zaplaceno.
Dat. Zapl.

Datum poslední splátky.

STŘ

Středisko

ZAKÁZKA

Označení zakázky

SMÍR

Datum odeslání pokusu o smír.

PENÁLE

Datum vystavení faktury za penále.
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PROMILE

Sazba penále

DODLIST

Číslo dodacího listu (pro modul Odbyt)

PRODEJCE

Označení prodejce (pro modul Odbyt)

DEALER

Označení dealera (pro modul Odbyt)

CISOBJ

Číslo objednávky (pro modul Odbyt)

DPH?

Kódově označeno byla-li faktura s daní nebo bez daně.

Úhrada

Kódově označen druh platby (převodem, hotově, dobírkou, kartou, vzájemným zápočtem, srážkou ze mzdy)

SERIE

Série dokladů užívaná k zabránění duplicitních záznamů
při sehrávání faktur, např. ze středisek do jedné knihovny.

OZNAČENÍ

Pro tisk inkasních příkazů na označené doklady.

Datum vystavení
ADRESA

Celá adresa odběratele.

Dodací adresa Adresa dodání.
POZNÁMKA

Dvojklikem do pole „memo“ lze přidat libovolnou textovou poznámku.

ČAS ZÁZNAMU Čas pořízení dokladu podle systémového data počítače.
Č.dokladu

Číslo dokladu dodavatele pro účely kontrolního hlášení
dph. Při zavádění dokladu se automaticky zapisuje VS
faktury. Pokud jste účetní firmou a klient si vystavuje
sám faktury pod jinou řadou dokladu, pak sem zapište
jeho číslo faktury.
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IČO protistr.

Pro možnost ověření protistrany v rejstříku. Dvouklik levým tlačítkem myši v mřížce evidence faktur vyhledá
adresu v rejstříku a zapíše k dokladu. Pro faktury importované hromadně do KOSYSu z jiných sw. Klik pravým
tlačítkem myši vyhledá podle IČ záznamy v rejstříku a
zobrazí.

DIČ protistr.

Zapisuje se DIČ z adresáře a je dále použito do seznamu
plnění DPH a kontrolního hlášení. Pravým klikem myši
spustíte ověření spolehlivosti plátce v registru DPH.

Kód KH

Kód kontrolního hlášení umožňuje daňový doklad zařadit ručně do kumulovaných nebo nekumulovaných dokladů kontrolního hlášení v případě, kdy nevyhovuje automatické členění podle výše částky (např. platební kalendář, prodej neplátci DPH nad 10.tis).
Pravým klikem myši v mřížce proběhne ověření plátce/neplátce a u neplátce doplní „k“ (kód pro zařazení
dokladu do kumulovaných v KH). Pro faktury importované hromadně do KOSYSu z jiných sw.

Faktury je možno třídit kliknutím na červeně nadepsaný název sloupce (číslo
faktury, datum odeslání, termín splatnosti a adresa). Pokud kliknete na modře nadepsaný nadpis sloupce „Věc“, budou záznamy seřazeny tak, jak vstupovaly za sebou. Ve všech sloupcích lze vyhledávat jakýkoli záznam, pokud kliknete myší do
zvoleného sloupce a stisknete klávesu F3 nebo ikonu dalekohledu na horní liště
programu.
Faktury jsou na obrazovce barevně odlišeny. Vystavené faktury, které ještě
nebyly odeslány, mají pozadí řádku zelené, odeslané světle modré a zaplacené fialové. Pokud byl místo faktury vystaven předúčet, má pozadí řádku barvu šedou.
Ke každému řádku evidence je připojen text faktury, který je možno prohlížet
kliknutím na tlačítku „Text faktury“. Text faktury je možno doplňovat, pokud faktura není odeslána (vytištěna). Po odeslání lze text jen prohlížet a formulář má při
prohlížení odeslané faktury odlišnou barvu.
V evidenci faktur je možno evidovat libovolné číselné řady. Podmínkou je, že
číslem řady musí začínat číslo faktury, a řada může být maximálně 4 znaky (zleva)
dlouhá. Číslo faktury je maximálně osmimístné.
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Pro uchovávání čísel faktur v jednotlivých řadách je v programu možno evidovat libovolné množství řad zadaných do seznamu. V levé spodní části obrazovky je seznam řad faktur, kde volíte zobrazení řady levým tlačítkem myši a výběrem ze seznamu
(šipka vedle pole). Zadání nové řady do seznamu provedete tak, že napíšete do tohoto
pole XXXX=ZZZZZZZZZZ (X je číselné označení
řady a Z je název řady, např.: 1000=zálohové) a kliknete pravým tlačítkem myši na
šipku vedle pole. Označením symbolem „A“ v pravém sloupci seznamu je řečeno,
že tato řada bude účtována. Změnu lze provést v parametrech datové knihovny
(předkontace a řady). Změna za znak „N“ se použije v případě, kdy faktury zadává
pracovník bez znalosti účtování. Poté je lze znovu zaúčtovat. V poli text je pak
označena obdélníčkem nezaúčtovaná a tečkou znovu zaúčtovaná faktura. Nové
faktury se číslují podle čísla řady předem zvolené ze seznamu. Pokud v textu faktury opravíte číslo faktury, nebude toto číslo přeneseno do počítadla vybraného
před vstupem do textu faktury. Řadu doporučujeme volit čtyřmístnou, pro kterou
je nastaveno optimalizované řazení dle adresy a způsob tisku, které zaručuje rychlejší práci v evidenci nad 100.000 záznamů.
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Data v textu neodeslané faktury se aktualizují při každé opravě textu pomocí
tlačítka „Text faktury“. Použije se aktuální datum a po ukončení opravy budou data přenesena zpět z textu do evidence.
Tlačítkem „Platby“ je možno
zobrazit okno, ve kterém je soupis
úhrad vybrané faktury. Funkce zároveň kontroluje, zda souhlasí
částka k úhradě ze souboru úhrad
(FAKZAP) s informací o zbytku k
zaplacení, který se uchovává v
souboru evidence faktur (FAKO
nebo FAKP). V případě devizové
faktury se zobrazuje i kurz, se kterým byla úhrada provedena, kurzový rozdíl a zbývající devizy
k zaplacení. Platby lze vytisknout nebo tlačítkem „Ukaž“ zobrazit podrobnosti
z bankovních výpisů či pokladen.
Všechny záznamy z účetnictví vztahující se k dané faktuře je možno zobrazit
tlačítkem „UCT“.
Pomocí „Filtru“ můžete zobrazovat faktury všechny, neodeslané, nezaplacené
nebo přeplacené.
Tlačítkem „Kontrola“ se porovnává evidence faktur s účetními a pokladními
záznamy na účtu 311 a vyhledává se chyba v saldokontu.
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8.3.1. Vystavení faktury
Vystavení faktury se
spustí tlačítkem „Nový“. Na
obrazovce se jako první formulář zobrazí adresář pro
výběr nebo zadání fakturační adresy. Dodací adresa se
vyplňuje pouze v případě, že
je rozdílná od fakturační a
před tiskem faktury tisknete
také dodací list. Do pole
„Věc“ lze zapsat přímo údaj
charakterizující předmět fakturace nebo jej uložit pro
příští použití včetně předkontace. Další údaje, které naleznete na formuláři jsou:


Úhrada
Možnosti jsou: převodním příkazem, v hotovosti, dobírkou a platební kartou, vzájemným zápočtem, srážkou ze mzdy



DPH
s daní nebo bez daně. Pro osvobozená plnění zde vyberete „S daní“!



Form
typ formuláře pro tisk faktury. Standardně je nastaven formulář „A“.
Ostatní jsou určeny pro cizojazyčné texty. Změnu údajů lze provést
v parametrech modulu FAKTURY.



ČBÚ
je číslo bankovního účtu, které se vyzvedává z číselníku bankovních účtů a
je doplněno do textu faktury včetně názvu banky pod adresu dodavatele.
Prázdné pole znamená doplnění tzv. hlavního účtu z číselníku bankovních
účtů. Pokud zde vyberete jiný bankovní účet, bude si program volbu pamatovat pro příští použití.
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Konst. Sym.
číslo konstantního symbolu lze předvolit v parametrech modulu Faktury.
K vyplnění můžete použít také nabídky se seznamem.



Datum
datum vystavení, splatnosti a plnění bude vytisknut na formuláři faktury.
Datum účtování se na faktuře neobjevuje, pokud netisknete na poslední
výtisk faktury doklad o zaúčtování.



Příkaz
číslo dodacího příkazu



Smlouva
číslo hospodářské smlouvy nebo číslo objednávky.



Zakázka
číslo zakázky se použije, pokud budete fakturovat práci na konkrétní zakázku (která byla rozepsána v modulu ZAK) nebo materiál vydávaný na tuto
zakázku ze skladu. Lze doplnit z číselníku nebo libovolné znaky. Zakázka se
dále účtuje do modulu Účetnictví.



Středisko
středisko je možno zadat, pokud požadujete vystavit fakturu pouze za materiál nebo zboží vydávané určitému středisku. Středisko se účtuje do modulu Účetnictví.
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Měna
V tomto poli se zobrazuje měna, která je nastavena jako standardní
v parametrech modulu
FAKTURY. Pole Měna je
přístupné pouze do doby, než zapíšete první
záznam v textu faktury.
Pokud toto pole přepíšete jinou měnou, bude
faktura vystavena v cizí
měně a tato měna bude
hledána v tabulce kurzů.
Ověří se, zda na den vystavení faktury tento
kurz existuje. Pokud bude zjištěno, že kurz pro tento den a tuto měnu neexistuje, vyhledá se
v kurzovním lístku ČNB a bude doplněn. V off-line režimu zapíšete měnu a
kurz do tabulky kurzů pravým klikem myši na šipku nápovědy vedle pole
„Měna“. Všechny operace uvnitř faktury budou přepočítávány v platném
kurzu na cizí měnu, ceny vyzvedávané z ceníku budou přepočteny, ale zaúčtování vyskladnění a odeslání faktury bude provedeno v původní měně.
Zpět do evidence faktur bude uschována jak měna, tak kurz a přepočtená
částka v původní měně. Tyto hodnoty se použijí k vypočtení a zaúčtování
kurzovního rozdílu při zaplacení faktury, které bude provedeno ve funkci
"Výpis z účtu". Při ukončení faktury bude zkontrolován bankovní účet volený pro tisk na faktuře, zda-li je ve stejné měně jako vystavená faktura.



DPH
Slouží ke správnému zařazení do souhrnného hlášení plátců DPH podle
§102 zákona č.235/2004 Sb. Kód plnění můžete volit:
0.… Dodání zboží do EU osobě registrované
1.… Přemístění obchodního majetku do jiného členského státu
2…. Dodání zboží uvnitř EU formou třístranného obchodu
3…. Poskytnutí služby
© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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4…. Nezahrnout do souhrnného hlášení



Osvobozené plnění, Režim přenesení:
Pro tento případ vytvoříte fakturu „S daní“ a všechny položky se sazbou plnění OS (osvobozená) nebo P1 (režim přenesení – snížená) a P2 (režim přenesení – základní) . Před vytvářením položek faktury zvolte kód osvobozeného plnění a sazba daně (OS, P1, P2) se bude nabízet automaticky. Kódy pro
správné začlenění částek z obchodního styku do přiznání k DPH:
410 / 20 … Dodání zboží do jiného státu EU
420 / 21 … Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě
registrované k dani v jiném členském státe
430 / 22 … Vývoz zboží
425 / 23 … Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované
v jiném členském státě
440 / 24 … Zasílání zboží do jiného členského státu

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

419

513 / 25 … Režim přenesení daňové povinnosti (§92a) – dodavatel zboží
nebo poskytovatel služeb. Zvolíte-li Režim přenesení, zobrazí se
pole pro zadání odstavce paragrafu, který bude uveden v součtu
faktury.

517 / 26 … Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např.
§24a, §67, §68, §69, §70, §89, §90, §92)
530 / 50 … Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
520 / 51 … Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu
s nárokem na odpočet
540 / 51 … Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu
bez nároku na odpočet
815 / 30 … Dodání zboží prostřední osobou
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Přiznat daň za
Kódy k začlenění položek základů daně a samotné daně v přiznání k DPH
(při odvodu):
21. / 01 … Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku
(tento kód se použije i v případě, že pole zůstane nevyplněné)
22. / 03 … Pořízení zboží z jiného členského státu
23. / 05 … Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném
členském státě
24. / 07 … Dovoz zboží
250 / 09 … Pořízení nového dopravního prostředku
27. / 10 … Režim přenesení daňové povinnosti (§92a) – odběratel zboží
nebo příjemce služeb
26. / 12 … Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat
daň plátce při jejich přijetí



Ne koef.
Pokud je zašktrávací políčko „Nezapočítat do výpočtu koeficientu“ vybráno,
bude se plnění započítávat do řádku 520 přiznání DPH.
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8.3.1.1. Nový záznam, vyplnění řádku faktury
Řádek faktury se vytváří:


Automaticky
Pomocí tlačítka „Nový“, „Doplň“ a „Záloha“. Nejedná-li se o vyskladnění
položky ze skladu, je barva řádku zelená. Všechny tyto řádky lze jednoduchým způsobem mazat, stačí kliknout myší na vybraný řádek a stisknout
tlačítko „Výmaz“. Program stornuje všechny řádky týkající se dané položky
a vrátí ji zpět do seznamu, ze kterého byla vybrána. Jedná-li se o vyskladněnou položku ze skladu (modrý řádek), která se odečetla z karty materiálu
a zaúčtovalo se vyskladnění, provede se u výmazu tohoto řádku návrat na
skladovou kartu, ze které byl výdej, a storno v účetnictví.
Automaticky vytvářené řádky faktury nelze dále editovat.



Ručně
Nový řádek pro psaní textu na faktuře založíte tlačítkem „Nový text“ nebo
klávesou Enter. Řádek je vytvořen se žlutým podbarvením a lze jej kdykoliv
během vytváření faktury upravit.
Při vytváření textového řádku faktury si dejte pozor, aby ve sloupci Částka
nebylo číslo. Toto číslo pak ovlivňuje celkový součet faktury.
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Pokud se texty opakují, můžete je uložit do nabídky pro příští použití. Při
práci s textem faktury je možno použít číselník textů, do kterého si můžete
natrvalo uložit libovolný text. Ukládání textu se provede po označení řádku
(žlutý) kurzorem myši a kliknutím pravým tlačítkem myši na šipku číselníku
textů a volbou „Uložit označený text“. Vložení do textu faktury provedete
levým tlačítkem myši a výběrem.

Texty lze z nabídky vymazat klávesou DELETE nebo opravit po kliknutí pravým tlačítkem myši a volbou „Opravit uložené texty“. V této tabulce lze nové texty i zakládat. Potřebujete-li text na více řádků, pak odřádkování se
provede středníkem „;“ na konci řádku a bude sloužit jako Enter.
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Ze schránky
Texty faktur lze ukládat do schránky tlačítkem „S“ a na nové faktuře
text vybrat také tímto tlačítkem.
Slouží k přenášení opakujících se
textů faktur.



Posun řádku v textu faktury
Je-li vytvořen automaticky víc než
jednořádkový záznam na faktuře,
jsou tyto řádky svázány (skupina
řádků) a pokud chcete položku
označit, můžete kliknout na kterýkoli tento řádek. Vytvořené řádky
a skupiny řádků v textu faktury lze
posouvat směrem nahoru nebo
dolů. K tomu slouží šipky znázorněné na obrázku. Řádek, který
chcete posunout, musíte mít označen kliknutím myši, pak stačí kliknout na šipku a řádek se posune.
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Funkce „Nový záznam“ umožní přenést do
textu faktury položky s vyskladněním nebo bez
vyskladnění z modulu sklad. Pokud zvolíte bez vyskladnění, nebude evidován výdej a nebude snižován stav na skladové kartě.
Při vyplnění čísla zboží jsou automaticky vyzvednuty všechny údaje z číselníku materiálu.
Pokud v číselníku zadaná položka není nebo bylo
pole prázdné, je vyžadováno zadání názvu, ceny,
sazby daně, množství a měrné jednotky.

Cenu položky faktury lze zadat včetně daně a
rozpočítat na základ a daň shora. Nejdříve vyberte sazbu DPH, pak vyplňte celkovou částku včetně
dph do pole S DANÍ a program spočítá cenu bez
daně a daň podle zákona o DPH.
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Vyskladnění ze skladu
Po kliknutí na šipku
v pravé dolní části základního formuláře se
zobrazí číselník položek
skladu. V tomto formuláři
je možno vyhledávat
v libovolném skladu podle názvu nebo čísla materiálu. Sloupec pro hledání
se přepne kliknutím myši do čísla nebo názvu v mřížce číselníku.
Při vyskladnění ze skladu bude snížen stav a bude zaúčtováno vyskladnění. V
řádku na faktuře je uvedeno číslo skladové karty. Program vyskladňuje počínaje
nejstarší kartou a vyskladňuje postupně z dalších karet, dokud nevyskladní požadované množství. Někdy je žádoucí vyskladnit z určité karty, například proto, aby
zákazník dostal požadované množství z jedné dodávky, a toto množství již není na
první kartě. Potom použijte následující postup:
Kliknutím myši na
kartu „Karta“ zobrazíte
všechny nenulové karty
k vybrané skladové položce. Klikněte myší na
kartu, ze které chcete
provést výběr, a klikněte
na tlačítko „Vybrat“.
Při zadávání ceny můžete volit jednu z cen PCEN1-9. První z cen, která je nabízena, je určena příznakem „Druh ceny“ v adrese zákazníka. Pokud chcete použít
jinou cenu, použijte nabídku vedle pole nebo cenu přepište. Není-li v adrese zákazníka zadána cena nebo je uvedena cena „1“, bude se nabízet cena PCEN1
(nákupní)!
Při mylném vyskladnění lze řádky smazat tlačítkem „Výmaz“. Položka bude
vrácena na skladovou kartu, ze které byl výdej proveden, a v účetnictví se provede
storno výdeje.
Při zadávání sazby daně je možno použít buď platných procentních sazeb, které jsou nastaveny ve funkci PARAMETRY, nebo kódů označujících položku bez da© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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ně (pole je prázdné) nebo osvobozená plnění (OS). Toto rozlišení je nutné pro
správné členění přiznání DPH:
10
15
21
OS
__
P1
P2

snížená sazba
snížená sazba
základní sazba
osvobozeno od daně
mimo daň
snížená sazba režimu přenesení
základní sazba režimu přenesení

Jestliže z číselníku vyzvedáváte položku, která má uvedeny obě měrné jednotky a přepočítací koeficient, budou na faktuře uvedeny obě měrné jednotky: kusy i
balení (12 balíčků v krabici). Změnou měrné jednotky se mění a přepočítává
množství ve skladu a cena buď na jednu nebo druhou měrnou jednotku. Výdej
bude proveden ve zvolené měrné jednotce. Na faktuře bude vytvořen jeden řádek
navíc a v něm bude uvedeno množství v druhé měrné jednotce, než ve které byl
proveden výdej, a jeho jednotková cena.
Je-li faktura vystavována s daní, je v každém řádku jednotková cena bez daně.
Pokud chcete, aby v řádku byla i jednotková cena s daní, lze tuto funkci zapnout
v parametrech modulu faktury. Pak bude jednotková cena s daní nad jednotkovou
cenou bez daně a bude uzavřena v závorkách.
V pravé části faktury je
skrytě uvedeno množství
dané položky ve skladu,
číslo řádku, váha vyskladněných položek a výše
recyklačního
příspěvku.
Váha musí být uvedena
v číselníku položek skladu
stejně jako výše recyklačního příspěvku.
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Pokud vyplníte u skladové položky v Číselníku modulu Sklad recyklační příspěvek, bude jeho výše uváděná na faktuře na samostatném řádku podle §73 Zák.
542/2002 Sb. Cena je uvedena za kus a v závorce pak celkem za počet prodaných
kusů. Při součtu faktury se vypočítá celková výše příspěvku uvedená v základu daně.

V parametrech modulu FAKTURY lze zapnout „Povolit zadávat účet tržeb“, jehož zapnutím se zviditelní účet tržeb na panelu pro vytvoření položky faktury.
Standardní hodnota je "vypnuto". Umožňuje zapsat k jednotlivým položkám faktury na jaký účet tržeb bude položka účtována. Účet tržeb se rovněž přenáší
z číselníku skladových položek. Pokud zůstane pole prázdné, budou se položky na
faktuře nabízet k zaúčtování podle předkontace v modulu FAKTURY.
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Slevy


Sleva na jednu položku faktury
Před vytvořením položky faktury lze zadat slevu (kladná hodnota), o kterou
se sníží jednotková cena.

V prvním řádku faktury bude uvedena původní cena a výše slevy. Na dalším
řádku pak bude uvedena jednotková cena po slevě.
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Celková sleva faktury
Stisknete-li tlačítko dle obrázku,
provede se součet faktury, do pole MJ
se vloží „%“ a je možno zadat přirážku/slevu (+/-) v procentech do pole
„Množství“. V poli „Název“ zadáte název operace, např. Jarní sleva.

Počet řádků faktury
Šipka na obrázku ukazuje
na funkci, kterou lze nastavit
počet řádků vyskladněných položek ze skladu. Jeden řádek
(Název položky, množství, cena/jed., bez daně, daň, celkem). Dva řádky (Číslo položky
ve skladu, název položky,
množství, cena/jed., bez daně,
daň, celkem). Tři řádky (Číslo položky ve skladu, 2. měrná
jednotka,
název
položky,
množství, cena/jed., bez daně,
daň, celkem).
Po stisknutí tohoto tlačítka se poslední řádek faktury podtrhne.
V parametrech modulu FAK lze zvolit podtrhávání všech řádků vytvořených tlačítkem „Nový“.
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8.3.1.3. DOPLNĚNÍ - fakturace podle zakázky a dodacích listů
Tlačítkem „Doplň“ na formuláři faktury je
možno vykonat jednu z pěti funkcí zobrazených v
menu. Hromadně účtuje operace vytvořené v jiných modulech.

d) Fakturace podle dodacích listů
Tato funkce je určena pro vystavení faktury na dodací listy vystavené v modulu
Faktury.
V okně se zobrazí všechny již vytištěné a nevyfakturované dodací listy. Pokud
jste při vytváření faktury zadali zakázku, budou zobrazeny pouze dodací listy vystavené na stejnou zakázku. V okně je možno vyhledávat a měnit řazení způsobem
stejným jako v jiných mřížkách zobrazujících číselníky. Kliknutím do zaškrtávacího
pole ve sloupci „Označ“ je možno označit ty dodací listy, které mají být převzaty
na fakturu. Výběr dodacích listů se ukončí tlačítkem „Konec“.
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Program sečte každý dodací list podle členění daně a podle počtu druhů daně
vytvoří na faktuře dva nebo více řádků. Datum plnění se upraví podle nejstaršího
data dodacího listu.
Je-li třeba některý z přetažených dodacích listů smazat, klikněte myší na řádek
označující tento dodací list a tlačítkem „Výmaz“ odstraňte. Dodací list se zpět zařadí mezi nevyfakturované a příště Vám bude znovu nabídnut.

a) Fakturace mezd podle rozpočtu zakázky
Funkci lze použít pouze tehdy, když byla při doplňování faktury zapsána zakázka. Do faktury budou přeneseny všechny operace, které byly na zakázku rozpočteny v modulu ZAK.
Pokud je faktura vystavována s daní, bude pro každý vytvářený řádek použita
sazba DPH podle číselníku norem.

b) Fakturace materiálu podle výdeje ze skladu
Funkci lze použít pouze tehdy, když byla zadána zakázka při vstupu do textu
faktury.
Program vyzvedne ze skladu všechen materiál, který byl na zakázku vyskladněn, a doplní jej do faktury. Bude-li zadán měsíc, bude přetažen pouze materiál
vyskladněný v tomto měsíci.
Materiál je účtován v cenách PCEN1-PCEN9 dle příznaku zadaného v adrese
zákazníka. Pokud je faktura vystavována s daní, bude vypočtena daň podle procenta daně v číselníku materiálu.

c) Fakturace materiálu plánovaného na zakázku
Funkce funguje obdobně jako funkce b), ale přetahuje do faktury materiál plánovaný na zakázku. Tato funkce je určena pro uživatele, kteří nevyužívají modul
SKL.

c) Odečtení zaplacených faktur
Je možné odečíst faktury odeslané na stejnou zakázku jako vytvářená faktura.
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8.3.1.4. Slevy a přirážky
Tuto funkci lze při vytváření faktury použít pouze tehdy, je-li zapnuta
v parametrech modulu faktur. Po použití tlačítka „Slevy“ se zobrazí tabulka slev:
V této tabulce lze evidovat až deset druhů
slev nebo přirážek. Tlačítkem „Oprava textů“
lze tuto tabulku měnit. Tabulka je pouze jedna, ale informace o tom, jaké slevy byly naposled u zákazníka použity, se ukládají do adresáře. Při příštím použití u stejného zákazníka
bude nabídnuta stejná tabulka jako minule.
Kliknutím myši do zaškrtávacího pole před
názvem slevy se vybere nebo zruší sleva. Po
tlačítku „Konec“ program sečte jednotlivá
procenta u označených slev nebo přirážek a
do textu faktury doplní celkovou slevu nebo
přirážku. DPH bude upravena podle jednotlivých sazeb DPH. Jsou-li na faktuře různé sazby, bude doplněno více řádek slev.
Tabulku slev je možno upravit též během opravy adresy před vstupem do faktury.

8.3.1.5. Likvidace přijaté zálohy
Při vystavování daňového dokladu na zaplacenou
zálohu je nutné zálohu na
fakturu zadávat pomocí tlačítka „Záloha“, kde je možné přímo zadat text a zaplacenou částku nebo vybrat částku z bankovního
výpisu či pokladny. Touto
cestou program spáruje
platby záloh a daňový doklad. V UCT tlačítkem „Kontrola“ program automaticky
provede inventarizaci účtu
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324 a zobrazí rozdíly.
U faktur odeslaných se při likvidaci zálohy setkáme s několika způsoby a to, že
byla celková částka zaplacena předem na základě předúčtu, byla celková částka
zaplacena předem bez proforma faktury nebo byly částky opakovaně poukázány
přímo na bankovní účet, např. na základě smlouvy.

1. Platba předem zaplacená na základě proforma faktury (předúčet)
Se zákazníkem se domluvíme na zaplacení částky předem a vystavíme proforma fakturu (kap. 8.3.2.2.), která se neúčtuje. Po zaplacení platby v bance nebo
pokladně a spárování s předúčtem se vytvoří daňový doklad z textu proforma faktury a umístí do řady nastavené v parametrech modulu. Je-li zapnuto účtování,
nabídne se zaúčtování platby a vystavené faktury z předúčtu.

2. Přijatá záloha
Na účet nám bude připsána platba, kterou zaúčtujeme 221/324 a ve fakturách
odeslaných vytvoříme na tuto platbu daňový doklad tlačítkem „Nový“, vybereme
adresu, předkontaci podle textu nastavíme na 311/6xx zapíšeme text pro fakturaci
a tlačítkem „Záloha“ vybereme platbu bankou s platným tlačítkem sazby DPH.

Program nám tuto částku rozdělí do dvojřádkového zápisu (základ a daň, zaplacená záloha). Účtování faktury bude vypadat takto:
Zaplacená záloha (mínus)

311/324
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Základ daně

311/6xx

DPH

311/343

3. Opakovaně přijaté zálohy
Vyúčtování zálohy
Zákazník zaplatil na bankovní účet sjednanou částku a na tuto částku vystavujeme doklad s tím, že očekáváme další platby a na závěr bude vystavena konečná
faktura s vyúčtovanými zálohami. Došlou platbu v bankovních výpisech zaúčtujeme 221/324 a ve fakturách odeslaných vytvoříme daňový doklad na zálohu. Stejně
jako proforma faktury je vhodné i tyto doklady umístit do jiné řady než faktury
provozní. Fakturu vystavíte tlačítkem „Nový“ a po vybrání adresy je nutné aby
předkontace podle
pole věc byla nastavena na 311/324.

Dále pomocí tlačítka „Záloha“ vyberete zálohu zaplacenou bankou, zvolíte sazbu dph a tlačítkem „Vyber“ platbu vložíte do faktury.

Program zapíše do faktury dva řádky, kde na jednom rozepíše základ a daň a
na druhém odečte zaplacenou zálohu. Celkem bude faktura nulová a účtování
proběhne takto:
Zaplacená záloha celkem (mínus)

311/324
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Základ daně

311/324

Dph

311/343
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Konečná faktura
Vyúčtovali jsme zálohy, vystavili daňové doklady na zálohy a ještě potřebujeme vytvořit konečnou fakturu s doúčtováním nedoplatku nebo přeplatku. Vytvoříme tedy fakturu pomocí tlačítka „Nový“, vybereme adresu, v předkontaci podle
textu zvolíme účtování 311/6xx, zapíšeme text faktury, celkovou částku (základ,
dph) a pomocí tlačítka „Záloha“ vybereme daňové doklady k zálohám, která byly
již dříve vystaveny.

Po součtu faktury a tisku se nám bude nabízet k účtování:
Základ z daňového dokladu k záloze (mínus)

311/324

Základ daně

311/6xx

DPH – DPH z daň. dokladu k záloze

311/343
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8.3.1.6. Součet faktury
Kliknutím levého tlačítka myši na „Součet“ provedete součet všech vyplněných řádků ve sloupci pod
hlavičkou "Částka". Součet
se rozepíše slovy do textu
faktury. Tento součet je
spolu s částkou daně přenesen též do evidence faktur. Kliknutím pravým tlačítkem myši na „Součet“ se
provede mezisoučet faktury s volbou: od pozice kurzoru nebo od začátku.
Pokud
nepoužijete
funkci „Součet“, bude tento součet v evidenci chybět, i když jej do textu napíšete. Stejně je nutno dbát na
to, aby po vytvoření součtu již nebyla v textu faktury provedena změna ovlivňující
součet. V tom případě je nutno součet zopakovat.
U každé faktury se eviduje, zda byl proveden součet faktury. Jakákoliv pozdější
změna ve faktuře, která ovlivní součet faktury, zruší tento příznak součtu. Fakturu
pak nelze vytisknout, pokud nemá příznak provedení součtu. Tento stav je ohlášen
při ukončení úprav faktury. Pak je nutno se vrátit k úpravě faktury a znovu udělat
součet.
Pokud je devizová faktura vystavena s DPH, bude
rekapitulace DPH vytištěna
v Kč. Pod tabulkou DPH se
dále vytiskne informace o
kurzu, ve kterém byla faktura vystavena. Všechny
ostatní částky jsou v původní měně. Tato informace se na faktuře nevytvoří jen v případě, že jsou položky faktury označeny „Mimo
daň“ nebo „Osvobozeno“.
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Při součtu faktury se také vypisuje celková váha vyskladněných položek a také
spotřební daň. Tyto informace musí být v číselníku skladových položek předem
zadány.

8.3.1.7. Dodatečné vyskladnění fakturovaného zboží
Do textu faktury lze vytahovat položky ze skladu metodou
bez
vyskladnění
v případech, kdy ještě není položka ve skladu zařazena. Na
řádku faktury se rovněž zobrazuje aktuální množství ve skladu. Pokud této položky není
dostatečné množství potřebné
k vyskladnění, je stav zvýrazněn červeně. Po příjmu na
sklad je možné na faktuře dodatečně toto zboží vyskladnit tak, že označíte zelený
řádek položky materiálu a stisknete tlačítko „Vyskladnit“. Pro více nevyskladněných položek můžete použít tlačítko „Hromadně“, po jehož stisku dojde k hromadnému vyskladnění. Položka bude odečtena ze skladu a bude automaticky zaúčtován výdej do UCT.

8.3.1.8. Vystavení faktury – Režim přenesení
Klikněte na tlačítko „Nový“,
vyberte adresu odběratele
z adresáře, forma DPH bude „S
daní“ a další volbou bude výběr
Režimu
přenesení
z nabídky Osvobozené v levé
části formuláře faktury.
Dále už pokračujte jako
s tuzemskou fakturou. Všechny
položky vybírané z modulu
Sklad budou mít v sazbě dph
označení P1 pro sníženou sazbu a P2 pro základní sazbu.
Rozpis sazeb dph a informace,
že se jedná o režim přenesení podle §92a bude zapsán po stisku tlačítka „Součet“.
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K režimu přenesení je nutné ještě doplnit záznamy do evidence pro výpis
z evidence pro daňové účely
podle §92a zákona o DPH.
K tomu slouží tlačítko „Evidence“ na pravém okraji formuláře faktury. Po zobrazení formuláře zadáte tlačítkem „Nový“ všechny položky faktury.
Automaticky se doplňuje položka, na které je kurzor
v textu faktury. Každý řádek je
potřeba označit správným kódem plnění (klasifikace produkce podle CZ-CPA).
Soubor
XML
výpisu
z evidence pro daňové účely podle §92a zákona o DPH se vytváří v modulu
FAKTURY – DPH na záložce „Výpočet“.

8.3.1.9. Opravný daňový doklad
Při vytváření opravného daňového dokladu postupujete stejně jako při vytváření faktury. Odlišností proti faktuře je zaškrtnutí „Opravný“ v levé části formuláře
faktury. V hlavičce faktury se pak bude tisknout „Opravný daňový doklad…“.
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8.3.1.10. Vystavení faktury – záloha
Pro zálohové faktury doporučujeme vytvořit jinou řadu, než
máme pro daňové doklady. Po
stisku tlačítka Nový vyberete adresu, zapíšete věc a předkontaci
311/324, v poli DPH vyberete „bez
daně“.
Při vytváření položky faktury
zapíšete text, cenu a množství. Pole DPH není je prázdné a v součtu faktury není rozpis dph. Na faktuře se netiskne
datum uskutečnění zdanitelného plnění, ani označení „Daňový doklad“. Fakturu
zaúčtujete na 311/324.

8.3.1.10. Vystavení faktury – prominutí energií
Podle Finančního zpravodaje 34/2021 je v listopadu a prosinci 2021 prominuto
DPH u energií s tím, že se uvádí do přiznání na řádku 26 jako osvobozené plnění.
Pokud fakturujete energie a další služby plátci, pak vystavujete fakturu v režimu
osvobozené plnění (kód 517). Položky energií budou na faktuře se sazbou OS a
ostatní se sazbou 21%. Při fakturaci neplátci podle §56a Zákona o DPH, pak vytvoříte novou fakturu s kódem osvobozeného plnění 530, položky energií vytváříte s
kódem sazby EN a ostatní položky s kódem sazby OS. Položky označené EN se zařadí v přiznání DPH do řádku 26 a položky označené OS pak do řádku 50.
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8.3.2. Tisk faktur, seznamů a sestav
Tato funkce se spouští tlačítkem „Tisk“ v mřížce odeslaných faktur. V nabízeném menu vyberete funkce, které budou jednotlivě popsány dále.
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8.3.2.1. Tisk faktury
Funkce vytiskne fakturu v zadaném počtu výtisků, provede její zaúčtování do
modulu UCT a zablokuje ji proti dalším opravám.
Vlastní zaúčtování faktury začíná formulářem, ve
kterém je nutno potvrdit
částky základu a daně,
popř. zálohu, základ a daň.
Tyto částky jsou účtovány
odděleně. Zde je uvedeno
schéma účtování této operace tak, jak je nastaveno v
tabulce účtování, jež bude
popsána později. Účty je
možno změnit kliknutím na
šipku vedle pole účtu, je
možno je vyhledávat v účtové osnově nebo účty přepsat. Na tomto formuláři můžete zadat středisko či zakázku. Funkce rozúčtování na střediska a zakázky lze vypnout při nastavení parametrů modulu ve funkci PARAMETRY. Pokud potřebujete
částku rozúčtovat, přepíšete ji a zaúčtujete. Program bude vracet zbytek částky do
úplného zaúčtování. Pro kontrolu již dříve zaúčtovaných částek můžete použít tlačítko „UCT“, které zobrazí poslední údaje z modulu účetnictví. K ukončení a potvrzení správnosti údajů na tomto formuláři použijete tlačítko „OK“.
Vlastní vzhled vytištěné faktury lze ovlivnit parametrem ve funkci PARAMETRY.
Je možno zvolit způsob tisku do předtištěného formuláře nebo na čistý papír.
V parametrech se také nastavuje možnost podtisku faktury vlastním obrázkem.
Rovněž lze zvolit formát tisku dalších listů faktury, které se nevejdou na jednu
stránku. Na dalších stránkách je možno tisknout celou hlavičku faktury nebo jen
řádek s číslem faktury. Parametr "Tisknout účtování?" nastavuje režim, ve kterém
je po tisku poslední kopie faktury vytištěn přehled o zaúčtování faktury do UCT.
Pokud je poprvé tištěna faktura, které již předcházelo vytištění předúčtu,
umožní program úpravu datumů odeslání, splatnosti a plnění DPH.
Vytisknout je možno pouze tu fakturu, ve které byl proveden součet funkcí
„Součet“ a nebyly již provedeny úpravy faktury, které by změnily její součet. Při
nesouhlasu součtu je nutno smazat starý součet na faktuře a znovu použít tuto
funkci.
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Pokud bude při použití jednoduchého účetnictví tištěna faktura s nulovým
součtem a bude na ní uvedeno DPH, bude toto DPH přeneseno do pokladny "X",
aby nedošlo k jeho ztrátě, protože do peněžního deníku je přenášeno DPH pouze z
pokladen a z výpisů z účtů.

8.3.2.2. Proforma (předúčet), zálohová faktura
Proforma se vystavuje stejným způsobem jako faktura včetně dph a liší se jen
způsobem tisku, netiskne se s náležitostmi daňového dokladu. Daňový doklad
vzniká automaticky úhradou proformy z bankovního výpisu. Text z proformy se
použije v textu daňového dokladu doplněn informací o úhradě zaplacením proformy. Číslo daňového dokladu, který vznikl z proformy, bude přiděleno podle nastavené řady v parametrech modulu Faktury. Původní proforma v řadě zaniká,
proto doporučujeme nastavit jinou řadu pro proformy a jinou pro daňové doklady. Účtování probíhá, až s tiskem daňového dokladu. Proforma je v evidenci označena světle šedou barvou.
Slovo "PROFORMA" je možno nahradit např. slovem "ZÁLOHA" ve funkci pro
nastavení parametrů faktur.

8.3.2.3. Dodací list k faktuře
Touto funkcí lze vytisknout dodací list k dané faktuře. Na dodacím listu bude
uveden stejný text jako na faktuře.

8.3.2.4. Hromadný tisk faktur, hromadné účtování
*8.3.2.4.
„Tisk + hromadné účtování“
slouží pro hromadné účtování a tisk
odesílaných faktur v účetnictví nebo
pro samotný hromadný tisk více faktur v daňové evidenci. Po volbě
funkce se zobrazí panel, ve kterém
je nutno vybrat účty pro hromadné
účtování a zvolit počet výtisků. Vybrány budou faktury nevytištěné
(zelené) s měsícem a rokem shodným s datem, který je zadán na horní liště. Nastavená řada bude také respektována. Vybrané faktury lze před spuště© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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ním funkce zobrazit tlačítkem „Ukaž“. Pokud zadáte počet výtisků nula, budou
faktury jen zaúčtovány. Při tomto hromadném účtování se nebere ohled na předkontaci podle pole věc a všechny faktury budou zaúčtovány podle účtů zadaných
ve formuláři.

8.3.2.5. Doklad o zaúčtování faktury
Tato funkce vytiskne doklad o zaúčtování faktury (tzv. košilku). V parametrech
modulu Faktury lze zvolit, že tento doklad o zaúčtování se bude tisknout na poslední kopii faktury při tisku. Vytisknete-li fakturu 3x, pak na posledním výtisku
bude doklad o zaúčtování.

8.3.2.6. Výdejka k faktuře
Tato funkce vytiskne výdejku na zboží, které bylo vyskladněno při vytváření
faktury.

8.3.2.7. Tisk složenek
Lze tisknout do tiskopisu Složenky „A“, Dobírkové poukázky „A“ nebo Obchodní balík ČP. Data pro vyplnění se přebírají z faktury. Tisk je určen pro formuláře
složenky vloženého do laserové tiskárny. Jelikož je tato složenka zpracovávána
čtecím zařízením u poštovní přepážky, musí být tisk velice kvalitní a splňovat přísné podmínky. Např.: sytost tisku musí být min. 83% absolutní sytosti stupnice.
Proto nelze složenku tisknout na jehličkové ani inkoustové tiskárně.
V systému Windows musí být nahrán font OCRB 10 N, kterým se tisknou čtecí
zóny a na tiskárně je nutné nastavit formát Letter. Pokud zavedete do Windows
tiskárnu a nazvete ji „složenky“, použije se k tisku tato. Nebude-li takto označená
tiskárna ve Windows, bude nabídnut seznam všech tiskáren a budete moci vybrat
např. síťovou.
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8.3.2.8. Tisk podacího lístku a adresy
Tiskne podací lístek pro
odeslání faktury s doplněnou adresou; vedle něho
vytiskne štítek s adresou
pro nalepení na obálku.
Upozorňujeme
na
možnost využívat podlouhlé obálky s okénkem; faktury jsou tvořeny tak, aby
bylo možno tyto obálky
používat a nebylo nutno
psát adresu na obálku.

8.3.2.9. Obálka
Tisk adresy odesílatele a adresáta ve formátu obálky. Formát se upravuje v parametrech modulu Ostatní.

8.3.2.10. Jen adresa
Vytiskne se jen fakturační adresa. Slouží např. k nalepení na balík.
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8.3.2.11. Seznamy faktur
V této funkci lze vytisknout několik druhů sestav dle zvolených hledisek. Program vyžaduje zodpovědět dotazy, které určují výslednou sestavu.
Nejdříve je nutné zvolit, jaké faktury se budou
tisknout. Budou-li se tisknout všechny, odeslané,
zaplacené,
nezaplacené
nebo pouze v cizí měně. Je
možno zvolit, ze které číselné řady se mají údaje
vybírat. Dalšími podmínkami výběru je období a
podle čeho se budou záznamy tisknout. Je možné
zvolit den, měsíc, rok nebo
všechny, a to podle datumu účtování, termínu splatnosti, datumu zaplacení, smíru, penále nebo pouze podle adresy. Ve funkci filtr lze vytvořit vlastní podmínku
pro tisk.
Na sestavě budou tištěny tyto údaje: pořadové číslo, číslo faktury, datum odeslání, termín splatnosti, adresa, celková částka faktury, datum zaplacení a již zaplacená částka faktury. Ještě je možno připojit k této sestavě údaje nabízené
v levé části formuláře. Přidání údaje provedete kliknutím levým tlačítkem myši do
zaškrtávacího pole.

8.3.2.12. Převodní příkaz na dobropisy
Tato funkce tiskne převodní příkazy na dobropisy, tzn. na faktury, které jsou
evidovány se zápornou částkou. Pro správný tisk převodního příkazu je však nutno, aby byl v adresáři uveden bankovní účet odběratele. Nejprve je nutno označit
ty dobropisy, na které budete vystavovat převodní příkaz. Označení provedete
kliknutím myši do zaškrtávacího pole dané faktury v posledním sloupci mřížky
vpravo. Pro tisk zvolíte z funkce „Tisk“ volbu „Převodní příkaz na dobropisy“ a
program vytiskne jednotlivý nebo hromadný příkaz k úhradě dle zadaného data
splatnosti a počtu výtisků. Po tisku převodních příkazů proveďte odznačení dobropisů.
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8.3.2.13. Nezaplacené v termínu, upomínky
Po této volbě se
zobrazí odeslané faktury
nezaplacené
v termínu. Dny po
splatnosti
můžete
přepisovat ve spodní
části formuláře. Pohledávky za jednotlivými dlužníky jsou sečteny.
V tomto okně je možno se pohybovat obvyklým způsobem. Tlačítkem „Tisk“ se
spouští tisk sestav: Soupis pohledávek označeného odběratele nebo přehled o
všech pohledávkách. V celkovém přehledu se tiskne částka faktury, zaplaceno, nezaplaceno a datum poslední upomínky.
Tlačítkem „Upomínka“ je možno tisknout na označeného odběratele upomínku s možností čtyř stupňů varování. Ke standardní definici z parametrů je přidáván
text vložený do textových polí Upomínka 1-4 před tiskem. Vyplněný text je uchován pro další tisk upomínky a lze použít i cizojazyčnou variantu.

8.3.2.14. Rozbor stavu faktur
Zobrazí se okno, v němž je uveden rozbor
evidovaných, odeslaných, neodeslaných, zaplacených a nezaplacených faktur v počtu kusů
(modře) a v Kč (červeně) včetně grafického zobrazení.

8.3.2.15. Vyhodnocení odběratelů
Tiskne sestavu, ve které jsou vyhodnoceni odběratelé s ohledem na výši a
včasnost plateb. Pro tisk se použijí faktury vybrané podle zadaného období, a
termínu splatnosti,můžete zadat jen rok, rok a měsíc, rok a měsíc a den nebo bu© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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dou vybrány všechny faktury. Odběratelé jsou seřazeni podle částky ve sloupci
RELATIVNĚ, která je u uhrazených faktur vypočtena ze ZAPLACENO s ohledem na
včasnost zaplacení a u neuhrazených faktur podle prodlení do dne, kdy sestavu
tisknete. Částka může být snížena nebo zvýšena podle toho, kdy bylo zaplaceno.
Ke snížení nebo zvýšení bude užito penalizační procento.

8.3.2.16. Odepsání neúplných úhrad
Slouží k označení zaplacených faktur, které
nebyly zaplaceny celé. Tyto faktury budou označeny jako zaplacené a zjištěný rozdíl bude zaúčtován.
Program nejprve vyžaduje
zadat, s jakým maximálním nedoplatkem má faktury vybírat. Ty pak zobrazí v okně na obrazovce. V tomto okamžiku lze funkci zrušit tlačítkem „Konec“ nebo
zvolit dokončení funkce tlačítkem „Odepsat“.

8.3.2.17. Součet úhrad za období
Vyhodnotí odběratele
podle úhrad za zadané
období, podle výše úhrad
je zařadí do skupin a přepíše jim v adresáři příznak
slev, případně přirážek.
Vyžaduje nejprve nastavit
parametry pro vyhodnocení odběratelů. Tyto parametry si program zapamatuje pro příští použití.
Zadává se období v počtu
dnů a hranice úhrad, podle kterých budou odběratelé zařazeni do skupin. Pro každou skupinu lze definovat příznak slevy. Používají se poslední čtyři příznaky slevy.
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Celý příznak slevy naleznete v adresáři, ale musí být tento způsob používání slev
zapnut v parametrech modulu faktur.
Ve spodní části okna se po stisku tlačítka „Vypočítat“ zobrazí seznam odběratelů, kteří vyhovují zadaným podmínkám, ve sloupci "S" je uvedena skupina, do
které byl odběratel zařazen. V této mřížce můžete ještě kliknutím do levého
sloupce smazat daný řádek. Tlačítkem „Přepsat slevy v adresáři“ se příznaky slev
zanesou u zobrazených odběratelů do adresáře. Odběratelé, kteří podmínky nesplnili a nebyli zařazeni do žádné skupiny, budou mít poslední čtyři příznaky vymazány. Při vytváření faktury se tyto slevy uplatní ve funkci aktivované tlačítkem
„Sleva“.

8.3.2.18. Stav pohledávek ke dni
V této funkci lze nastavit
stav pohledávek k určitému
dni podle počtu dnů po
splatnosti, měny a číselné
řady faktur. Po změně podmínek program provede
znovu výpočet a je nutné
použít tlačítko „Zobrazit“.
Zobrazené údaje můžete třídit podle červeně nadepsaných sloupců. Program při zobrazení hlásí počet chyb a ve sloupci „CH“ zobrazí u
chybných údajů červeně značku „>>“. Za chybu je považováno, když součet plateb
v souboru FAKZAP neodpovídá zaplacené částce evidované v záznamu faktury nebo platba byla provedena dříve než samotné vystavení faktury. Faktury, u kterých
byl zjištěn nesouhlas mezi součtem plateb v souboru FAKZAP a konečnou zaplacenou částkou v záznamu faktury, jsou v tiskové sestavě označeny znakem "*".
Tlačítkem „Tisk“ je možné vytisknout:


Seznam pohledávek
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Součty za adresy (pro banky)
Sestava pohledávek s intervalem např. 0-30, 31-60, 61-90, 91-180, nad 180
dnů po splatnosti za jednotlivé odběratele. Rozsah období lze libovolně
měnit.



Výzva k uznání pohledávek
Slouží k odsouhlasení pohledávky s dlužníkem. Vzor dopisu je možné upravit v parametrech modulu faktur.



Přehled o platbách
Sestava obsahuje stav pohledávek a přehled o jejich úhradách (i částečných).
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Přehled pro ČSOB
*8.3.2.18*
Export pohledávek do XLS souboru struktury požadované bankou ČSOB.
Struktura XLS souboru není obvyklá pro předávání dat a proto vytvoření
souboru bude mírně komplikované. Program Excel je pro vytvoření nezbytný.
Postup: Nejprve budete vyzváni k zadání období splatnosti pohledávek.
V dalším kroku vyplňte číslo zástavní smlouvy. Vytvoří se a v Excelu otevře
tabulka s potřebnými daty, ve
které ale je nutné změnit
nadpisy požadované bankou.
Klikněte myší na první řádek,
aby se celý podbarvil a stiskněte CTRL-V. Do souboru se
vloží potřebná hlavička. Uložte soubor a ukončete.

Znovu se otevře XLS přehled, ve kterém doplňte nový list, přetáhněte na
pozici prvního:

V tomto prvním listu se postavte na první buňku prázdné mřížky a stiskněte
CTRL-V. Uložte soubor a odešlete bance.
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8.3.2.19. Výpočet kurzových rozdílů
Po spuštění budou vyhledány všechny faktury vystavené v cizích měnách. Cizí
měna je každá jiná, než ta, která je nastavena v parametrech faktur jako „Měnová
jednotka“. Měny se zobrazí v tabulce, do které je nutno doplnit kurzy platné pro
zpracovávaný rok. Zpracování kurzových rozdílů je nutno spustit pro každou měnu
zvlášť.
Funkce provede tisk sestavy kurzových rozdílů a ty po jednotlivých fakturách
zaúčtuje se zadaným datumem účtování do UCT. Do každé faktury zapíše kurzový
rozdíl do pole pro úhradu a do souboru plateb zapíše záznam o provedeném kurzovém rozdílu s kódem „K“ v poli KDE. Kurz, se kterým byla faktura zapsána do
evidence, se změní na kurz zadaný v tabulce měn. V síti je nutné funkci spustit
jednouživatelsky.
Pokud zaškrtnete „jen tisknout sestavu“, bude proveden pouze tisk sestavy a
žádné zápisy do souborů se neprovedou.
Výpočet kurzových rozdílů není možno opakovat, proto před jejím spuštěním
vždy archivujte datovou knihovnu.
Výpočet kurzových rozdílů je součástí roční závěrky a je nutno jej spustit po
ukončení úhrad faktur ve starém a před první úhradou faktur v novém roce.

8.3.2.20. Penalizace
V parametrech modulu Faktury lze nastavit automatické vystavení penalizačních faktur při pozdním zaplacení. Touto funkcí lze vystavit penalizační fakturu,
aniž by byla faktura zaplacena. U faktur se zaznamená datum vystavení a další penalizační faktura se počítá jen k tomuto datu.

8.3.2.21. Vyhodnocení prodejců
Podle adresáře bude zobrazen součet fakturovaných částek za jednotlivé odběratele.

8.3.2.22. Úhrady FO za období
Tisková sestava úhrad faktur v zadaném období setříděná podle adresy společnosti.
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8.3.3. Zavádění již vystavených, duplikace, import QR
Pro doplnění faktur bez uvedení položek v textu jsou dva důvody. Prvním je
doplňování starých faktur při přechodu z jiného sw za účelem jejich evidence,
kontroly splácení, upomínek a penalizace. Druhým důvodem je doplnění faktur
účetní firmou, kdy klient vystavuje faktury v jiném sw.

8.3.3.1. Nová bez textu
Slouží k zavedení faktury účetní firmou do evidence bez nutnosti tisku textu
faktury. Program pouze vyžaduje zadat informace, které jinak při vytváření faktury
přebírá z jejího textu.
Tímto způsobem lze
zavést faktury do evidence, pokud nechcete využít způsobu vystavit fakturu pod systémem KOSYS. Takto
zavedená faktura může být zaúčtována do
UCT a informace z ní
jsou zařazeny do evidence DPH.
Je vhodné, aby před zahájením doplňování těchto faktur již existoval adresář a
adresy z něj byly vybírány. V souborech, ve kterých jsou uschovány faktury odesílané i přijaté, není vazba na adresář adresou, kterou vidíte na obrazovce, ale číslem adresy, které odkazuje do souboru adresáře. To má tu výhodu, že pokud dojde ke změně adresy v souboru adresáře, bude např. upomínka nebo penalizační
faktura odeslána na novou adresu. Pokud však adresu vyřadíte z adresáře, nebude
adresa známa a bude chybět na upomínkách a penalizačních fakturách. Všechny
chybějící adresy jsou v rozborových adresách vyhodnoceny jako jeden dlužník. K
této chybě dochází i při zavádění starých faktur a neurčení adresy, ale jenom jejím
vypsáním.
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8.3.3.2. Nová bez textu v cizí měně
Při vkládání údajů o vydané faktuře v cizí měně se postupuje obdobně jako
v předchozím případě. Pouze v poli měna se zapíše zkratka měny (např. EUR), za-

píše se aktuální kurz dne vystavení faktury a devizy. Program přepočítá devizy kurzem a částku v Kč vloží do pole „Mimo daň“. Jestliže jste plátci DPH, musíte platbu
z „Mimo daň“ přesunout do odpovídajícího pole, aby bylo správně začleněno při
tisku formuláře přiznání k DPH. K přesunu použijete tlačítko „Přesun do DPH“ a
vyberete správnou sazbu pro tuzemskou nebo přesun do osvobozeného plnění při
fakturaci do členské země EU. K přesunu můžete použít také kombinaci kláves ctrlx a ctrl-v.
Kurz k danému dni lze uložit kliknutím pravým tl. myši na nabídku vedle pole
„Měna“ (po vyplnění pole „Měna“ a „Kurz“). Tento kurz se vám bude nabízet i
v jiných operacích systému KOSYS, když zvolíte tuto měnu a datum.
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8.3.3.3. Import z QR kódu
Pokud je na faktuře odeslané uveden QR kód, pak můžete tlačítkem QR na
spodní liště za pomoci čtečky QR kódu importovat celou fakturu přímo do evidence. Tato funkce je určena především pro účetní
firmy, kterým předává klient své vystavené faktury.
Čtečka QR kódu propojená USB kabelem simuluje
vstup z klávesnice. Záleží na
rozložení kláves QWERTZ nebo QWERTY a proto je ve formuláři přepínání. Výměnu znaků X/Y v řetězci lze provést tlačítkem „Přelož“. Zapsání údajů do faktury
provedete tlačítkem „Zapsat“.
Podle IČ uvedeném v QR
kódu bude vyhledána faktura
v adresáři a pokud není
v adresáři, vyhledá se on-line
v rejstříku (nutné připojení
k internetu) a bude doplněna
do adresáře i do faktury.

8.3.3.4. Duplikace faktur


Duplikace jedné faktury
Před použitím funkce vyberte fakturu, podle které má být nová faktura vytvořena, a klikněte na tlačítko DUPL. Program do nové faktury překopíruje
všechny informace a nabídne volbu datumu posunout o určitý počet měsíců nebo zvolit datum dnešní. Pokud nezvolíte zaúčtování, bude faktura
označena jako neodeslaná a lze ji dále upravovat. Pokud se jako vzor použi© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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je zaplacená faktura, budou při vytváření nové faktury informace o zaplacení vynechány.


Duplikace více faktur
Nejprve označte faktury, které budete chtít kopírovat, ve sloupci „označ“,
klikněte na tlačítko DUPL a zvolte „duplikovat všechny označené“.

8.3.4. Výmaz faktur
Tlačítkem „Výmaz“ lze vymazávat a rušit následující informace:


Vynulovat částku na faktuře a ponechat ji v evidenci. Tuto funkci lze použít
pouze pro nezaplacenou fakturu. Pokud již bylo zaúčtováno odeslání faktury,
bude proveden stornovací zápis do UCT. Záznam o zaúčtování odeslání faktury musí být nalezen v UCT, jinak je hlášena chyba a storno faktury je nutno
provést v UCT.



Odblokovat fakturu. Provede se odblokování textu faktury a storno v účetnictví. Fakturu je možné upravit. Funkce se povoluje v modulu Hesla.
Tato funkce neslouží k běžné práci a chybně vystavenou fakturu (daňový
doklad) je třeba rušit standardními způsoby, jakými je např. dobropis. Uživatel používající tuto funkci musí dbát na účetní a daňové zákony a nese
odpovědnost za změny, které provede. Např. změna data plnění nebo
částky u staré faktury ovlivní již odvedené dph!



Vymazat poslední fakturu. Provede se storno za stejných podmínek jako u
„Vynulovat částku“, záznam bude z evidence vyřazen. Je možno vyřadit pouze poslední evidovanou fakturu, aby nedošlo k narušení souvislé řady dokla© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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dů. Na faktuře nesmí být vyskladněné položky, jinak se výmaz neprovede a
oprava se řeší opravnými doklady (vynulovat, vrátit na sklad). Funkce se povoluje v modulu Hesla.


Vyjmout více faktur z evidence. Tato funkce se použije pro zrušení zaplacených faktur ze starých účetních období. Program vyřadí staré faktury zaplacené do zadaného dne. Před vyřazením faktur se vytiskne seznam a vyžaduje
se potvrzení jejich vyřazení. Neprovádí se žádné účtování, nelze proto rušit
faktury z účetního období.



Vymazat text jedné faktury. Bude zrušen pouze text, faktura zůstane v evidenci. Zrušení textu se zobrazuje tečkou v řádku faktury v evidenci na obrazovce.



Vymazat texty u více faktur. Obdobně jako u vyřazení více faktur se u faktur
zaplacených do zadaného dne zruší texty. Tyto texty zabírají mnoho místa na
disku. Uvolnění místa se projeví až po provedení reindexace ve funkci
ARCHIV.
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8.3.5. Oprava faktury odeslané
*8.3.5.
Fakturu vystavenou s textem lze opravovat, dokud není vytisknutá. Po tisku se
zaúčtuje a uzamkne pro další úpravy. Odblokování lze provést pomocí tlačítka
„Výmaz“, čímž proběhne zároveň storno účtování. Faktura po odblokování má zelenou barvu a opravu provedete tlačítkem „Text faktury“. Funkce se povoluje
v modulu Hesla. Při vytváření textu faktury a vyskladňování ze skladu se zapisuje
středisko a zakázka i do modulu Sklad. Pro opravu těchto polí je třeba nejprve zrušit na faktuře veškerý text faktury, změnit středisko nebo zakázku a následně znovu vytvořit položky faktury, aby se změny promítly i do modulu Sklad.
Je-li faktura již uhrazená, musíte před odblokováním zrušit platbu faktury
v bance nebo pokladně. Pokud máte v modulu hesla povoleno odblokování faktur,
pak ve funkci „Nepeněžní úhrada“ máte dostupnou funkci „Storno platby“. Tato
volba provede zápornou úhradu (zrušení) všech plateb na faktuře jednou částkou
se zaúčtováním do UCT. Následně můžete fakturu odblokovat a po opravě zpětně
nepeněžní úhradou vrátíte platbu zpět.
Fakturu vystavenou jako „Nová bez textu“ lze upravit i v případě, že je již zaplacená a to bez zrušení platby. Je možno opravit pole datum účtování, adresu,
věc, středisko a zakázku. Tato pole se vyhledají v UCT a opraví. Pole k opravě jsou
podbarvená zeleně. Pro opravu musí být splněna podmínka povolení oprav UCT
v modulu HESLA a existence zaúčtování faktury v UCT.
Funkce neslouží k běžné práci a chybně vystavenou fakturu (daňový doklad) je
třeba rušit standardními způsoby, jakými je např. Opravný daňový doklad. Uživatel
používající tuto funkci musí dbát na účetní a daňové zákony a nese odpovědnost
za změny, které provede. Např. změna data plnění nebo částky u staré faktury
ovlivní již odvedené dph!
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8.3.6. Přehled o úhradách faktury
Při operacích s fakturou se zapisují informace do souboru plateb FAKZAP. Informace o fakturách jsou v souboru uloženy až do vyřazení faktury. Chronologický přehled o platbách a ostatních operacích se zobrazuje pro jednu vybranou fakturu po stisknutí tlačítka „Platby“. Zobrazí
se okno, ve kterém je datum, částka a kód
„KDE“, který označuje druh záznamu s významem:

V
P
8
K
O
S
L

částka byla zaplacena bankovním výpisem
částka byla zaplacena v hotovosti do pokladny
nepeněžní úhrady
kurzový rozdíl
bylo provedeno odepsání zbytku pohledávky
v zobrazený den bylo provedeno odeslání pokusu o smír
v zobrazený den byla na tuto fakturu vystavena penalizační faktura

8.3.7. Úhrada (zaplacení)
*8.3.7.
Tlačítko „Úhrada“ standardně slouží
k zaplacení faktury z důvodu např. vzájemného vyrovnání, likvidace dobropisu proti
faktuře nebo likvidace haléřového nedoplatku. V tomto případě se k faktuře zapíše
úhrada a zaúčtuje se na zadané účty do
UCT. Storno nepeněžní úhrady provedete
stejnou funkcí, ale s opačným znaménkem.
Pozor, aby storno proběhlo se stejným datumem.
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Dalším možným použitím je úhrada faktury s vytvořením pokladního dokladu
do zvolené pokladny. Doklad se do pokladny zapisuje s řadou „F“. Pokud provedete touto funkcí úhradu zeleně zbarvené (nevytisknuté) faktury do pokladny, provede se v jednom kroku zaúčtování (UCT), tisk faktury a tisk pokladního dokladu.
Storno zaplacení provedete výmazem pokladního dokladu z pokladny.
Storno zaplacené částky je funkce, která provede se zadaným datumem zaplacení všech částečných úhrad jednou částkou a nabídne k zaúčtování. Původní
úhrady např. bankou nebo pokladnou zůstávají, ale faktura se po této funkci stává
„nezaplacenou“ a lze ji opravit standardním způsobem. Po opravě provedete nepeněžní úhradou „zaplacení“ stornované částky. Tím se vrátí zaplacení do původního stavu.

8.3.8. Kontrola účtování
Tlačítkem "UCT" lze zobrazit všechny položky v účetnictví patřící k vybranému
záznamu.
Tlačítkem „Kontrola“ se porovnává evidence faktur s účetními zápisy na účtu
311 a zároveň i účetnictví na pokladny. Další kontrola knih faktur na účetnictví a
platby se spouští v „Účetnictví – Účtování“ tlačítkem „Kontrola“ na spodní liště
programu.
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8.4. Faktury přijaté
Funkce eviduje přijaté faktury, daňové doklady, celní deklarace, devizové tuzemské faktury, eurofaktury a vystavuje příkazy k úhradě.
Faktury jsou barevně odlišeny:
zelená
světle modrá
fialová

zaevidovaná, nebyl vystaven příkaz
byl vystaven příkaz k úhradě
byla již zaplacena

Při prvním pohledu naleznete v obrazovce tyto údaje:


Evid.číslo
Osmimístné číslo faktury. Až čtyřmi prvními znaky lze odlišit řadu dokladů,
např. na zahraniční, tuzemské, zálohové, apod. Každé řadě lze vypnout či
zapnout účtování. Kliknutím na nadpis sloupce lze setřídit.



Dat. Účtování
Datum účtování dokladu. Kliknutím na nadpis sloupce lze setřídit.



Termín
Datum splatnosti faktury. Kliknutím na nadpis sloupce lze setřídit.
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Adresa
Název společnosti nebo příjmení a jméno dodavatele. Kliknutím na nadpis
sloupce lze setřídit.



Věc
Zde ve zkratce uveďte obsah faktury. Kliknutím na nadpis sloupce se vypíná
řazení a údaje budou setříděny tak, jak byly zadány.



Účtováno
Při vypnutém účtování faktur se do sloupce zapisuje značka, že faktura nebyla, byla nebo opakovaně byla zaúčtována. Slouží pro účetní firmy, které
si nahrávají data z jiných pracovišť.



KBU
Kód bankovního účtu, ze kterého dojde k úhradě faktury.



Kč
Celková částka faktury včetně DPH.



Označ
Zaškrtávací pole k označení faktur pro hromadný tisk převodního příkazu.
Lze zrušit hromadně tlačítkem „Výmaz – Výmaz všech označení“.



Záloha
Celková výše záloh na faktuře.



Daň
Dph celkem (snížená + základní).



Dat. DPH
Datum uplatnění DPH. Podle tohoto data se řadí doklady do přiznání k dph.
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Druh DPH
Označení druhu DPH, zda se jedná o řádné, dočasné, opravné nebo dokladů pro jiné státy EU, kde je firma také plátcem. Bližší informace naleznete
v kapitole o parametrech datové knihovny.



Kód DPH
Číslo řádku v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty.



Odvod
Týká se Eurofaktur např. při dovozu zboží, zda se uplatňuje a zároveň je nárok.



Odpočet
Je nárok, není nárok nebo krácení.



Kč - zaplaceno
Celková částka všech částečných úhrad.



Dat. zaplac
Datum zaplacení poslední úhrady.



Kč - zaplatit
Částka zbývající k úhradě.



Stř.
Označení střediska.



Zakázka
Označení zakázky.



Deviz
Částka v cizí měně.



Měna
Zkratka použité cizí měny. Je-li faktura v Kč, toto pole nevyplňujete.
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Kurz
Platný kurz, denní nebo měsíční.



Variabil. symbol
Variabilní symbol, většinou číslo faktury dodavatele. Kliknutím na nadpis
sloupce lze setřídit. Doporučujeme tedy před čísla kratší než osm znaků
doplnit nuly.



Druh
Ve sloupci naleznete označení druhu faktury: F (běžná faktura), C (celní deklarace), D (devizová tuzemská), E (faktura z Evropské unie)



KS
Konstantní symbol. Při pořizování faktury můžete použít seznam.



Č. účtu
Číslo účtu dodavatele. Vyzvedává se automaticky z adresáře (musí být v adresáři vyplněno).



Banka
Směrový kód banky.



Spec. symbol
Specifický symbol.



Swift
Swift kód banky.



IBAN
Mezinárodní tvar čísla účtu.



Účet
Číslo účtu z účtové osnovy, doplňuje se z předkontace podle pole věc.
Dat
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Dat. likvidace
Datum likvidace.



Kč – likvidováno
Celková částka likvidovaná z faktury. Likvidace slouží k přeúčtování faktury
po jejím schválení (kapitola 8.4.12).



Cadr
Číslo adresy v adresáři. Podle čísla se tisknou seznamy nezaplacených závazků. Tím je zaručeno, že se do přehledů zahrnou i faktury dodavatelů,
kteří změnili sídlo. Pokud budete mít více adres na jednoho dodavatele,
bude se tisknout také ve více skupinách, za každé „cadr“.



Č.dokladu
Číslo dokladu dodavatele pro účely kontrolního hlášení dph. Při zavádění
dokladu se automaticky zapisuje VS faktury. Je-li číslo faktury dodavatele
odlišné, přepište.



Dod. datdph
Datum uskutečnění zdanitelného plnění dodavatele. Vyplňte podle daňového dokladu. Slouží pro potřeby kontrolního hlášení dph.



IČO protistrany
Pro možnost ověření protistrany v rejstříku. Dvouklik levým tlačítkem myši
v mřížce evidence faktur vyhledá adresu v rejstříku a zapíše k dokladu. Pro
faktury importované hromadně do KOSYSu z jiných sw. Klik pravým tlačítkem myši vyhledá podle IČ záznamy v rejstříku a zobrazí.



DIČ protistrany
Zapisuje se DIČ z adresáře a je dále použito do seznamu plnění DPH a kontrolního hlášení. Pravým klikem myši spustíte ověření spolehlivosti plátce
v registru DPH.
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Kód KH
Kód kontrolního hlášení umožňuje daňový doklad zařadit ručně do kumulovaných nebo nekumulovaných dokladů kontrolního hlášení v případě, kdy
nevyhovuje automatické členění podle výše částky (např. platební kalendář, prodej neplátci DPH nad 10.tis).
Pravým klikem myši v mřížce proběhne ověření plátce/neplátce a u neplátce doplní „k“ (kód pro zařazení dokladu do kumulovaných v KH). Pro faktury importované hromadně do KOSYSu z jiných sw.



Série
Slouží k označení dokladů, které vznikly na jiném odloučeném pracovišti.
Tato pracoviště mají nastavenu různou sérii v parametrech modulu Účetnictví a poté doklady se stejným číslem a jinou sérií se v účetnictví nezobrazují jako duplicitní.



Dat. Přijetí
Datum přijetí dokladu.



Poznámka
Lze doplnit jakýkoli text vztahující se k faktuře, kterým můžete doplnit a
rozšířit informace, které se nevešly do pole „věc“.



Obraz
K faktuře může být připojen obrázek. Očekáván je soubor PDF, např. scan
originální faktury. Obrázky se ukládají do paměťového souboru, jehož kapacita je max. 2GB. Paměťový soubor je součástí datové knihovny, proto
doporučujeme velikost přílohy do 100kB.
Druhá možnost, jak soubory ukládat odděleně od datové knihovny se nastavuje v parametrech datové knihovny (kap. 1.6.3.2.). Zde vyberete složku, do které pak budete ukládat naskenované dokumenty se jménem
FPXXXX, kde XXXX je číslo přijaté faktury v evidenci faktur. Zobrazení dokumentu provedete v evidenci faktur přijatých tlačítkem „Odkaz“ na spodní
liště.
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Čas záznamu
Okamžik vzniku dokladu.

8.4.1. Doplnění nové faktury
Doplnění nové faktury se provede tlačítkem "Nový".

Program vyžaduje zadat všechny informace pro zaevidování faktury. V poli
„Číslo“ program nabízí číslo vždy o 1 vyšší, než bylo zadáno naposledy ve zvolené
řadě.
Při vyplňování pole „Adresa“ lze použít nabídku, bude zobrazeno okno s adresářem a můžete vybrat adresu nebo doplnit novou. Po výběru adresy se doplní
rovněž číslo účtu, IČ a DIČ. Adresu můžete založit přímo z formuláře faktury do adresáře zadáním IČ a kliknutím pravého tlačítka myši do tohoto pole. Adresa se vyhledá v rejstříku a nabídne se zapsání do adresáře. K této funkci je třeba připojení
na internet. Pole „Termín“ určuje datum splatnosti. Do pole „Věc“ lze zapsat
označení dodávky a pokud vyplníte čísla účtů a uložíte pravým klikem myši na nabídku pro pole „Věc“, bude nastavení účtů s věcí svázáno a můžete použít příště.
Do pole "Měna" se vyplňuje zkratka cizí měny. Pokud je pole prázdné, považují
se automaticky částky za korunové. Proto nevpisujte "Kč".
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V poli "Mimo daň" vyplníte částku, která nemá být zahrnuta do evidence DPH.
Poskytnutou zálohu vyplníte pomocí tlačítka „Záloha“.
Pokud jste plátci DPH, vypíšete základ daně. Program spočítá daň. Může se
stát, že základ daně i daň jsou správně zadané, ale součet neodpovídá dokladu.
Pro tento případ je zde pole "zaokrouhleno".
Z důvodu přenosu daňových dokladů do kontrolního hlášení je nutné vyplnit
pole týkající se dodavatele. Doklad číslo se přenáší z vyplněného VS faktury, pokud
se liší od čísla faktury, sem zapište číslo faktury. Datum dph dodavatele je datum
uskutečnění zdanitelného plnění dodavatele, opište z faktury. IČO a DIČ se
přenášejí z adresáře. Kód kontrolního hlášení umožňuje daňový doklad zařadit
ručně do kumulovaných nebo nekumulovaných dokladů kontrolního hlášení
v případě, kdy nevyhovuje automatické členění podle výše částky (např. platební
kalendář).

Pokud je pole "Nárok na odpočet" u tuzemské faktury prázdné, pak je automaticky doplněna částka do řádku 40 přiznání dph. Pro změnu použijte kombo, kde
naleznete označení „interní číslo + číslo řádku v přiznání dph + název„. V dalším
poli se volí, zda je nárok, není nebo je nárok na odpočet krácen.
Do pole "Kód bankovního účtu" se zadá kód bankovního účtu nebo jej pomocí
nabídky vyzvednete z číselníku bankovních účtů. Z tohoto účtu bude provedena
platba převodním příkazem, jak bude popsáno dále.
Volba "Fyzická osoba?" a "číslo FÚ" je zde pro oznamovací povinnost dle §34.
odst.5 Zákona o správě daní a poplatků.
V poli „Poznámka“ můžete zapsat text vztahující se k faktuře. Zobrazit celý text
můžete dvojklikem myši v mřížce ve sloupci se stejným názvem. Kde je poznámka
vložena, zapisuje se „Memo“ s velkým znakem na začátku.
Tlačítkem „Obraz“ můžete zvolit obrázek vztahující se k faktuře, např. scan dokumentu. Velikost doporučujeme kolem 100kB, obrázek se ukládá do datové knihovny a velikost ovlivňuje dobu zálohování a reinstalace.
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Při použití tlačítka „Sklad“ bude zobrazeno okno skladových příjemek. Pokud
vyberete příjemku, bude číslo faktury zapsáno v modulu Sklady právě k této příjemce (možno i více). V příjemkách pak naleznete tlačítko „Kontrola“, které porovnává příjemky a faktury přijaté na účtu 111.
Tlačítkem "Konec" potvrdíte ukončení zadávání. U plátce dph proběhne
kontrola spolehlivosti plátce a zadaného čísla bankovního účtu s registrem
plátců dph. Nebude-li souhlasit, bude
zobrazeno hlášení. Detail odpovědi
v XML formátu si můžete zobrazit.
Další kontrola z důvodu správného zařazení dokladů do kontrolního hlášení
proběhne u všech daňových dokladů nad 10000Kč včetně daně a bude-li pole
„kód KH“ prázdné nebo DIČ bude patřit neplátci, budete o tom informováni. Porovnání probíhá on-line s registrem plátců dph a rejstříkem firem. Je nutné připojení k internetu.
V kombinaci s modulem Účetnictví bude zobrazen formulář pro zaúčtování.
Účty jsou přednastaveny v parametrech modulu Faktury nebo se doplňují
z předkontace podle pole „věc“, ale můžete je přepsat nebo použít nabídku pro
zobrazení účtové osnovy. Nejprve se nabízí zaúčtování zálohy (pokud byla zadána), pak základu daně a nakonec daň. Potřebujete-li rozúčtovat např. základ daně
na zakázky nebo střediska, částku přepište a zvolte středisko. Zpět se vrátí
k zaúčtování zbytek základu daně. Tlačítkem "UCT" lze zobrazit poslední účtované
záznamy. Ve formuláři se také nabízejí účty mezinárodních standardů, pokud je
máte zadány v osnově a potvrzeno jejich použití v parametrech. Pod nimi lze ještě
do účetnictví zapsat „poznámku“ nebo použít funkci „Příští období“, která automaticky přeúčtovává náklady příštích období.
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8.4.1.1.1. Náklady příštích období
Ve výše popsaném formuláři pro zaúčtování faktury kliknete na pole "párovací
symbol", které se změní na "příští období". Do pole se vyplní období kdy má být
tato položka zúčtována do nákladů ve tvaru RRRRMM a číslo nákladového účtu.
Fakturu můžete rozúčtovat na více záznamů přepsáním účtované částky. Informace se uloží do účtovaného záznamu do pole "párovací symbol".

Vlastní přeúčtování na nákladové účty se pak provede v příslušném období v
modulu „Účetnictví – Tisk - Náklady/výnosy příštích období". Každý účet skupiny
38 zvolíte zvlášť a pro každý se provede vytvoření nového interního dokladu v řadě CR, na kterém budou z vybraného účtu přeúčtovány jednotlivé částky na nákladové a výnosové účtu, které jsou uschovány v poli "párovací symbol". Dále je
nutno zadat měsíc, který má být zpracován. Pokud musíte funkci opakovat a již byl
doklad vytvořen, bude nabídnuta volba, zda má být zaúčtovaný doklad vymazán a
nahrazen novým. Číslo dokladu je vytvořeno ve tvaru CRmmrruuuu, kde uuuu je
3-6. znak čísla účtu. Pokud dojde k uzavření a výmazu starého roku, nebudou již
tyto informace dostupné, proto pokud budete tuto funkci používat, zvažte, kdy
staré roky vymazat.
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8.4.1.1. Likvidace vydané zálohy
8.4.1.1.1. Vydaná záloha
Vystavíme příkaz k úhradě a zaplacenou zálohu zaúčtujeme v bankovním výpise na 314/221. Po obdržení daňového dokladu, jej zavedeme do evidence faktur
přijatých pomocí tlačítka „Nový“ s předkontací 5xx/321. Je-li daňový doklad
v součtu nulový, použijeme pouze tlačítko „Záloha“ a vyzvedneme zaplacenou
částku z bankovního výpisu se sazbou daně uvedenou na faktuře. Program vloží
celkovou částku do pole mimo daň se záporným znaménkem a do pole základ a
daň se znaménkem kladným. Takováto záloha je nulová a k zaúčtování se nabídne:
Zaplacená záloha (mínus)

314/321

Základ daně

5xx/321

DPH

343/321

Je-li na faktuře doplatek, rozdělíte tento doplatek na základ a daň a před použitím tlačítka „Záloha“ zapíšete do polí základ a daň. Po použití tlačítka „Záloha“ se
k těmto údajům připočte základ a daň vypočítaný ze zaplacené zálohy. Postup lze
provést i opačně, kdy nejprve vyberete zálohu a pak přepíšete pole základ a daň
celkovou cenou (základ ze zálohy + základ doplatku, daň ze zálohy + daň
z doplatku) uvedenou na daňovém dokladu.

8.4.1.1.2. Opakovaně vydané zálohy
V případě, že budeme platit více záloh, na které obdržíme daňové doklady a
nakonec dostaneme konečnou fakturu, budeme postupovat následovně.

8.4.1.1.2.1. Vyúčtování zálohy
Vydanou platbu na bankovním výpisu zaúčtujeme 314/221. Po obdržení daňového
dokladu (vyúčtování zálohy) tento doklad
zavedeme do přijatých faktur, kde je nutné
zvolit předkontaci podle pole věc 314/321.
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Dále kliknete na
tlačítko záloha a vyberete zálohu zaplacenou bankou spolu se
sazbou daně uvedenou na daňovém dokladu. Program zapíše
záporně celou částku
zálohy do pole mimo
daň a rozpočítá a zapíše základ a daň
z této zálohy do formuláře faktury. K účtování bude nabídnuto:
Zaplacená záloha (mínus)

314/321

Základ daně

314/321

Dph

343/321

8.4.1.1.2.2. Konečná faktura
Po obdržení konečné faktury s odečtenými zaplacenými a vyúčtovanými zálohami tuto fakturu zavedeme do evidence pomocí tlačítka „Nový“, předkontace je
již libovolná (5xx/321), ale je nutné nejprve zadat celkový základ a daň z konečné
faktury. Poté tlačítkem „Záloha“, na záložce „Daňový doklad k záloze“ vyberete
všechny vyúčtované
zálohy vztahující se
k této faktuře.
Záloha se tentokrát nedostane do
pole mimo daň, ale
bude odečtena ze
základu daně a dph.
V účtování
ovšem
bude všechno vypadat jinak. Jako první
se nabídne k zaúčtování základ zaplacené zálohy 314/321 (mínus), poté celkový
základ konečné faktury 5xx/321 a nakonec dph snížené o dph z daňového dokladu
k záloze 343/321.
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Příklad účtování:
Bankovní výpis

1210,-Kč

314/221

Vyúčtování zálohy (daňový doklad k záloze)
-1210,-Kč 314/321
1000,-Kč 314/321
210,-Kč 343/321
Konečná faktura (základ 10000,-Kč a dph 2100,-Kč)
-1000,-Kč 314/321
10000,-Kč 501/321
1890,-Kč 343/321 (2100Kč – 210Kč)
(k doplacení zůstává 10890,-Kč)

8.4.1.1.2.3. Konečná faktura (ruční zadání)
Pokud u vyúčtování zálohy zapomenete nastavit předkontaci vedle pole věc,
pak se daňový doklad k záloze na konečné faktuře nezobrazí v seznamu daňových
dokladů a je nutné
konečnou
fakturu
doplnit „ručně“ takto:
Tlačítkem „Nový“
vytvoříme do evidence novou fakturu. Do
základu a daně zapíšeme
zůstatek
k doplacení (celková
částka po odečtu zaplacených záloh). Dále klikneme na tlačítko „Záloha“ a vybereme záložku „Zadat přímo“. Zapíšeme
pouze základ daně ze zaplacených záloh, vybereme tlačítko „Mimo daň“ a klikneme na „Zapsat“. V tuto chvíli se nám do pole „mimo daň“ zapíše plusem a mínusem částka základu daně ze zálohy a zobrazuje se nám nula. Ukončíme zadávání
faktury a nabídne se účtování stejné jako v předchozím případě.
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8.4.1.2. Doplnění celní deklarace
Celní deklaraci založíte v evidenci faktur tlačítkem "Nový" a přepnutím karty
"Mimo EU + clo".

Při příjmu "Celní deklarace" doplníte tento doklad obdobně jako fakturu, ale
na kartě „Mimo EU + clo“. Na obrazovce bude obdobný formulář jako při přijaté
faktuře; navíc je zde pole „Vyměřené clo (k zaplacení)“. V tomto formuláři jsou odlišnou barvou označeny základy daně a daň, protože nebudou zahrnuty do celkové
částky dokladu, ale budou pouze zařazeny do evidence DPH (v přiznání k DPH).
Vyplníte pole Vyměřené clo, daňový základ a částku daně. Nárok na odpočet daně
vyberete „Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad. Bude-li zaškrtnuto
pole „Odvod?“, bude daň uvedena také ve zdanitelných plněních. Výsledný součet
k zaplacení bude jen clo. Tento doklad zaplatíte stejně jako fakturu. Doporučujeme volit číslování těchto dokladů mimo obvyklou řadu.
Přijatou fakturu ze zahraničí, která je součástí této operace zavedete do evidence jako další doklad a částku faktury vyplníte do pole „Mimo daň“. Pokud zadáte částku v cizí měně, převede se také do tohoto pole. Fakturu zaplatíte dodavateli.

8.4.1.3. Faktura přijatá z mimo EU
Vyplníte obdobně jako v předchozím případě na kartě „Mimo EU + clo“. Vyplňujete měnu a devizy. Částka v Kč se automaticky doplní do pole „Mimo daň“. Tuto částku zkopírujete do základní sazby, dopočítá se daň. Vyplníte „Nárok na odpočet daně za“ a necháte zaškrtnutou volbu „odvod?“.
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8.4.1.4. Faktura přijatá devizová tuzemská
Přijatá faktura od tuzemského dodavatele v cizí měně. Fakturu zavedete do
evidence tlačítkem „Nový“ a přepnutím na záložku „Devizová tuzemská“. Vyplníte evidenční
údaje a dále Měnu, Kurz
a Devizy. Částka v Kč se
vypočítá automaticky a
pod ní se aktivuje tlačítko „Přesun do DPH“,
kterým se celková částka
rozpočte shora na základ
a daň a z pole mimo daň se přesune. Od verze 25.23.1 se přičítá pole „Mimo daň“
k základu a dani!

8.4.1.5. Faktura přijatá od plátce z EU
Pro evidenci dokladu
od
dodavatele
z Evropské unie slouží
záložka „EU + přenesená
daňová povinnost“. Tuto
fakturu vyplňujete obdobně jako tuzemskou,
ale navíc vyberete ze seznamu „Nárok na odpočet za“. V případě, že zároveň dph potřebujete
v přiznání do uskutečněných plnění, zaškrtnete políčko „Odvod?“.
Poznámka: pokud obdržíte zboží jen s dodacím listem, dph odvedete pomocí
faktur odeslaných, kde si vytvoříte pro tento případ zvláštní řadu. Po obdržení daňového dokladu zavedete do evidence faktur přijatých „Fakturu z EU“, ale bez zaškrtlého pole „Odvod?“. V případě dodání zboží spolu s daňovým dokladem, provedete jen zaevidování faktury do přijatých a zaškrtnete pole „Odvod?“.
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Euro fakturu v cizí měně zavedete tak, že vyplníte měnu, kurz a devizy. Částka
v Kč se přesune do pole
„Mimo daň“, odkud ji
tlačítkem „Přesun do
dph“ přenesete do základu daně snížené nebo
základní sazby. Pro přenesení lze použít také kombinaci kláves CTRL-X a CTRL-V.

8.4.1.6. Faktura přijatá v režimu přenesení
Ve fakturách přijatých začnete tlačítkem „Nový“, vyplníte variabilní symbol, datumy,
adresu a věc. Dále kliknete na
záložku „EU + Přenesení daňové povinnosti“ a vyberete
v Nároku na odpočet „Režim
přenesení daňové povinnosti“.
Zapíšete částku základu a daně
a
nezapomenete
vyplnit
všechny položky faktury do evidence pro daňové účely podle §92a zákona o DPH.
Zapíšete pomocí tlačítka „Evidence“. Každý řádek je potřeba označit správným
kódem plnění (klasifikace produkce podle CZ-CPA). Tyto údaje se pak přenášejí do
kontrolního hlášení k dph. Do KH se až do verze 26-35-2 řadily podle datumu uvedeného v Evidenci. U vyšších verzí se do KH záznamy z evidence vybírají podle datumu plnění DPH!
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8.4.2. Vytvoření faktury z jiné - duplikace
Tlačítkem „Dupl“ lze pořídit nový záznam pro opakovanou platbu stejnému
dodavateli. Program převezme údaje o dodavateli z označeného záznamu a nový
záznam doplní s jiným datem příjmu a splatnosti.
Posun datumů lze volit po
měsících. Kromě těchto
údajů lze také zvolit kopii
částek a počet opakování.
Můžete
tak
vytvořit
všechny splátky leasingu
najednou. Zaúčtování provedete jednotlivě kombinací tlačítkem „ú“ na klávesnici.
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8.4.3. Import faktury z QR kódu
Pokud je na faktuře
přijaté uveden QR kód,
pak můžete tlačítkem
QR na spodní liště za
pomoci čtečky QR kódu importovat celou
fakturu přímo do evidence. Podle IČ uvedeném v QR kódu bude vyhledána faktura
v adresáři a pokud není v adresáři, vyhledá
se on-line v rejstříku
(nutné připojení k internetu) a bude doplněna do adresáře i do faktury.
Čtečka QR kódu propojená USB kabelem simuluje
vstup z klávesnice. Záleží na
rozložení kláves QWERTZ
nebo QWERTY a proto je ve
formuláři přepínání. Výměnu
znaků X/Y v řetězci lze provést tlačítkem „Přeložit“. Zapsání údajů do faktury provedete tlačítkem „Zapsat“.
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8.4.4. Oprava faktury přijaté
*8.4.3.
Kliknete myší na řádek, který chcete opravovat a pokud je záznam zelený, můžete většinu údajů na faktuře opravit po stisku tlačítka "Oprava". Opravíte-li částku, nabídne se rozdíl k zaúčtování. Pokud chcete změnit záložku druhu faktury
(Tuzemská, EU, mimo EU, atd.), pak musíte částky vynulovat, ukončit fakturu a
znovu tlačítkem „Oprava“ otevřít, poté budete moci změnit záložku s druhem faktury.
Pokud byl již vystaven převodní příkaz do banky a faktura má modrou barvu,
použijte před tlačítkem „Oprava“ nejprve tlačítko „Barva - Odbarvit nezaplacenou“. Datum účtování je po prvním zaúčtování zablokován. Aby jej bylo možno
opravit, je nutno nejprve vynulovat částky na faktuře, provede se storno v UCT a
datum účtování se uvolní k opravě stejně jako pole Měna a Kurz.
Má-li záznam v evidenci fialovou barvu, byla faktura uhrazena a před opravou
je nutné platbu zrušit v bankovním výpisu, pokladně nebo nepeněžní úhradě.
Máte-li v modulu HESLA povoleno opravovat záznamy v UCT, pak můžete
opravit na faktuře přijaté pole Datum účtování, Adresa, Věc, Středisko a Zakázka i
u zaplacené faktury přímo tlačítkem „Oprava“ bez nutnosti rušit platbu. Automaticky se vyhledá v UCT zaúčtování faktury a údaje se přepíší. Nelze opravit, pokud
faktura nemá záznam v UCT, např. pochází-li z předchozího hospodářského roku,
který byl již uzavřen. Pro opravu ostatních záznamů je nutné zrušit zaplacení faktury a dále tlačítkem „Výmaz – Zrušit příznak odeslání“. Zrušit zaplacení všech plateb lze provést přes „Nepeněžní úhrady“.

8.4.5. Výmaz faktury přijaté


Zrušit příznak odeslání
Po tisku převodního příkazu se záznam obarví na zelenou barvu a záznam
je již zablokován. Na tlačítku Výmaz je volba „Zrušit příznak odeslání“, což
odbarví záznam na zelenou barvu, která značí rozpracovaný záznam a doklad pak je možno opravit. Tuto volbu má aktivní jen uživatel, který má
v modulu HESLA povoleno opravovat již zaúčtované záznamy.
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Odstranění jedné faktury
Pokud je faktura poslední v nastavené řadě, lze ji odstranit. Faktura bude
stornována v UCT.



Odstranění více faktur
Je možno vyřadit z evidence více faktur najednou zaplacených do zadaného
dne. Před vyřazením více faktur bude vytištěn seznam faktur připravených
k vyřazení a bude vyžadováno potvrzení jejich vyřazení.



Výmaz všech označení
Provede výmaz všech označení sloužící k vytvoření hromadnému převodního příkazu. Výmaz označení proběhne ve všech řadách faktur.
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8.4.6. Tisk
Tlačítkem "Tisk" spustíte funkci, která vám nabídne menu:

8.4.6.1. Tisk převodních příkazů
Program nabízí dvě
možnosti tisku převodních
příkazů. Převodní příkaz na
označené vytiskne hromadný příkaz k úhradě, popřípadě vytvoří soubor do
schránky pro všechny označené faktury ve sloupci
"Označ". Po zvolení funkce
je potřeba zadat datum
splatnosti a počet výtisků. V
tomto případě program nebere ohled na pole TERMIN
u jednotlivých faktur a tiskne převodní příkaz na
všechny označené faktury bez ohledu na to, zda již byl převodní příkaz označen.
Označení faktur není tiskem převodního příkazu vymazáno, je nutno je jednotlivě
zrušit odškrtnutím ve sloupci "Označ" nebo hromadně ve funkci "Výmaz" "Výmaz
všech označení".
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Pro konstantní symbol na hromadném příkazu platí, že se tiskne do kolonky
"Konst.", pokud jsou na převodním příkazu alespoň dva různé. Jinak je tištěn v
prvním řádku příkazu označeném "konst.symbol".
Systém umožňuje netisknout převodní příkazy na tiskárně, ale ukládat je do
tzv. schránky, odkud je možno je vyzvednut programem ovládajícím modem a
odeslat tento soubor do banky. Soubor ve schránce má jméno vytvořené z dat zaplacení. Pokud již soubor ve schránce pro tento den existuje, nabídne program
možnost vytvořit tento soubor znovu nebo jej novými záznamy doplnit. Pro
umožnění rozhodnutí nabídne tento soubor k prohlédnutí.
Druhou možností je tisk jednotlivých převodních příkazů na faktury, na kterých
stojíte před volbou "Převodní příkaz na termín". Při použití této varianty bude vytištěn převodní příkaz pouze na ty faktury, na které dosud nebyl převodní příkaz
vystaven. Pokud je nutno převodní příkaz vystavit znovu, je nutno tyto faktury
"odbarvit" tlačítkem "Barva".
Program sám vyhodnotí, kolik a jakých převodních příkazů vytiskne. Převodní
příkazy jsou vytištěny zvlášť podle zadaných bankovních účtů. Podle počtu plateb
na vytvořeném příkazu program vytiskne buď jednotlivý nebo hromadný příkaz.
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8.4.6.2. Porovnání označených s účty
Funkce „Porovnání označených faktur s bankovními účty“ prověří, zda je možno zaplatit faktury označené k zaplacení. Faktury, které budou placeny z určitého
bankovního účtu, jsou sečteny podle bankovních účtů a na obrazovce se objeví
okno, ve kterém jsou zobrazeny tyto součty porovnané s bankovními účty. Pokud
na účtu není dostatečná
částka k zaplacení, je tento
řádek označen ve sloupci
"X".

8.4.6.3. Inkasní příkaz na termín
Na přijaté dobropisy je možno vytisknout inkasní příkaz.

8.4.6.4. Doklad o účtování
Doklad o účtování (košilka) faktury se vytiskne na tiskárně. Při této úloze se
záznamy řadí do fronty a vytisknou se až po zaplnění celé stránky. Potřebujete-li
tisknout nezaplněnou A4, stiskněte ALT-P. Uvolníte tak tiskovou frontu.

8.4.6.5. Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
Oznámení správci daně o příjmech plynoucích daňovým nerezidentům ze zdrojů na území ČR. Vytvoří XML soubor podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).
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8.4.6.6. Seznam faktur
Po stisku nabídky "Seznam faktur" se zobrazí
formulář pro výběr podmínek tisku. Podmínky se volí
zaškrtnutím přepínačů.
„Vlastní filtr“ slouží
k definici jakýchkoli kritérií
výběru dat do tiskové sestavy.

8.4.6.7. Nezaplacené v termínu
Zobrazí se mřížka s nezaplacenými
fakturami,
které můžete třídit podle
dnů po termínu splatnosti.
Zde můžete závazky prohlížet nebo vytisknout sestavy: soupis závazků a přehled o všech závazcích.
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8.4.6.8. Rozbor stavu faktur
Zobrazí formulář s podrobným rozborem stavu faktur. Zobrazí se celkový počet
v ks a Kč, odeslané, neodeslané, zaplacené, nezaplacené, z toho v termínu a nakonec označené.

8.4.6.9. Seznam plátců DPH
Sestava určená pro finanční úřad vytiskne všechny plátce DPH za zadané období. Tato funkce do sestavy zahrne i platby zaplacené v hotovosti v UCT v pokladně.

8.4.6.10. Stav závazků ke dni
V této funkci lze nastavit stav závazků k určitému dni podle počtu dnů po
splatnosti, měny a číselné řady faktur. Po změně podmínek program provede znovu výpočet a je nutné použít tlačítko „Zobrazit“. Zobrazené údaje můžete třídit
podle červeně nadepsaných sloupců. Program při zobrazení hlásí počet chyb a ve
sloupci „CH“ zobrazí u chybných údajů červeně značku „>>“. Za chybu je považováno, když součet plateb v souboru FAKZAP neodpovídá zaplacené částce evidované v záznamu faktury nebo platba byla provedena dříve než samotné vystavení
faktury. Faktury, u kterých byl zjištěn nesouhlas mezi součtem plateb v souboru
FAKZAP a konečnou zaplacenou částkou v záznamu faktury, jsou v tiskové sestavě
označeny znakem "*".
Ve funkci „Tisk“ je možné vytisknout seznam závazků nebo volbou „Součty za
adresy“ vytisknout sestavu závazků s intervalem např. 0-30, 31-60, 61-90, 91-180,
nad 180 dnů po splatnosti. Rozsah období lze libovolně měnit. Ve třetí sestavě v
souladu s ustanovením zák.č.563/1991 Sb. provádíme inventarizaci a odsouhlasení závazků k danému datu.

8.4.6.11. Fyzické osoby
Seznam fyzických osob fakturující autorské honoráře nad 40.000,- Kč.

8.4.6.12. Výpočet kurzových rozdílů
Po spuštění budou vyhledány všechny faktury přijaté v cizích měnách. Cizí měna je každá jiná než ta, která je nastavena v parametrech faktur jako „Měnová
jednotka“. Měny se zobrazí v tabulce, do které je nutno doplnit kurzy platné pro
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zpracovávaný rok. Zpracování kurzových rozdílů je nutno spustit pro každou měnu
zvlášť.
Funkce provede tisk sestavy kurzových rozdílů a ty po jednotlivých fakturách
zaúčtuje se zadaným datumem účtování do UCT. Do každé faktury zapíše kurzový
rozdíl do pole pro úhradu a do souboru plateb zapíše záznam o provedeném kurzovém rozdílu s kódem „K“ v poli KDE. Kurz, se kterým byla faktura zapsána do
evidence, se změní na kurz zadaný v tabulce měn. V síti je nutné funkci spustit
jednouživatelsky.
Pokud zaškrtnete „jen tisknout sestavu“, bude proveden pouze tisk sestavy a
žádné zápisy do souborů se neprovedou.
Výpočet kurzových rozdílů není možno opakovat, proto před jejím spuštěním
vždy archivujte datovou knihovnu.
Výpočet kurzových rozdílů je součástí roční závěrky a je nutno ho spustit po
ukončení úhrad faktur ve starém a před první úhradou faktur v novém roce.

8.4.6.13. Odepsání neúplných úhrad
Funkce dovoluje hromadně uhradit a zaúčtovat nezaplacenou částku ve zvolené výši. Slouží např. k odpisu halířových nedoplatků vzniklých zaokrouhlením přepočtu měny při úhradě devizových faktur.

8.4.6.14. Rozbor dodavatelů
Přehled o fakturách za zvolené období v určité řadě. Je možno setřídit podle
adresy, počtu faktur, zaplacených Kč, nezaplacených.

8.4.6.15. Úhrady FP za období
Tisková sestava úhrad faktur za zvolené období v řazení podle názvu společnosti.
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8.4.7. Filtr pro prohlížení faktur
Z nabídky vedle pole "Filtr" je možno nastavit filtr pro prohlížení faktur na obrazovce. Je možno volit nastavení "neodeslané", "nezaplacené", "přeplacené", "likvidované", "nelikvidované" a "označené". Nastavení zrušíte vymazáním v poli filtr.

8.4.8. Řada dokladů
Druhým pomocníkem v lepší orientaci je funkce "Řada", kde je možno zobrazit
pouze vybranou řadu. Tato řada musí být předem zadaná do seznamu, což provedete zapsáním počátečních znaků řady do pole "Řada" a kliknutím pravým tlačítkem myši na šipku seznamu vedle pole.

8.4.9. Splácení faktury
Tlačítko "Platby" zobrazí mřížku, ve které je podrobně popsáno placení faktury
včetně kódu označujícího druh zaplacení (bankou, pokladnou, aj.). Zobrazují se
vždy platby vztahující se k dokladu, na kterém stojíte v evidenci. Lze vytisknou seznam plateb.

8.4.10. Kontrola knihy faktur s UCT
Tlačítkem "UCT" lze zobrazit všechny položky v účetnictví patřící k vybranému
záznamu.
Tlačítkem „Kontrola“ se porovnává evidence faktur s účetními zápisy na účtu
321 a zároveň i účetnictví na pokladny. Další kontrola knih faktur na účetnictví a
platby se spouští v „Účetnictví – Účtování“ tlačítkem „Kontrola“ na spodní liště
programu.

8.4.11. Barva
Faktury jsou odlišeny barevně. Zelenou barvou je zobrazena vytvořená nebo
také rozpracovaná, do které se můžete vrátit a záznamy upravit. Na modrou se
doklad změní po tisku převodního příkazu a záznam je pro opravy již zablokován.
Fialovou barvu má záznam, který je již uhrazen. Pokud chcete opravit modrý záznam, použijete volbu „Odbarvit nezaplacenou“. Faktura bude zelená a můžete jí
opravit.
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Druhou funkcí na tomto tlačítku je „Obarvit nulovou“, čímž se provede obarvení vybraného nulového záznamu na fialovou barvu. Ta je příznakem zaplacení a
záznamy se nebudou tisknout v sestavách nezaplacených faktur.
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8.4.12. Úhrada (zaplacení)
*8.4.11.
Tlačítko „Úhrada“ standardně slouží k zaplacení faktury z důvodu např.
vzájemného vyrovnání, likvidace dobropisu proti faktuře nebo likvidace haléřového nedoplatku. V tomto případě
se k faktuře zapíše úhrada a zaúčtuje
se na zadané účty do UCT. Storno nepeněžní úhrady provedete stejnou
funkcí, ale s opačným znaménkem. Pozor, aby storno proběhlo se stejným
datumem.
Dalším možným použitím je úhrada
faktury s vytvořením pokladního dokladu do zvolené pokladny. Doklad se do pokladny zapisuje s řadou „F“. Storno
takto vytvořené platby provedete výmazem pokladního dokladu z pokladny.
Storno zaplacené částky je funkce, která provede se zadaným datumem zaplacení všech částečných úhrad jednou částkou a nabídne k zaúčtování. Původní
úhrady např. bankou nebo pokladnou zůstávají, ale faktura se po této funkci stává
„nezaplacenou“ a lze ji opravit standardním způsobem. Po opravě provedete nepeněžní úhradou „zaplacení“ stornované částky. Tím se vrátí zaplacení do původního stavu.
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8.4.13. Likvidace faktur
Funkce se aktivuje tlačítkem "Likvidace" a slouží pro
jednoduchou likvidaci přijatých faktur. Přijatá faktura
se účtuje např. 395/321.
Předá se středisku k odsouhlasení, po jejím vrácení se
spustí tato funkce, faktura
se nalezne a zaúčtuje se
např. 518/395. Je vhodné
pracovat se zapnutým parametrem účtování středisek.

8.4.14. Nulové faktury
Pokud je nutno do evidence založit a zaúčtovat fakturu, jejíž součet je nulový,
postupuje se následovně. Pokud je na faktuře nějaký základ DPH, bude nabídnuto
zaúčtování faktury automaticky. Jestliže je i DPH nulové, není účtování nabízeno.
Tuto fakturu proto nejprve doplníte s plusovou částkou, zaúčtujete ji, pak ji opravíte tlačítkem "Oprava" na nulový součet a zaúčtujete zápornou částku.
Nulovou fakturu je možno obarvit (označit jako zaplacenou) tlačítkem "Barva".
V tomto místě opakovaně upozorňujeme, že při práci v jednoduchém účetnictví se do peněžního deníku nepřenáší DPH z faktur, ale jen z pokladen a výpisů z
účtu. Pokud tedy do evidence faktur zařadíte nulovou fakturu s DPH, nebude DPH
přeneseno do deníku. V tomto případě zařaďte dva doklady, při jejich zaplacení
bude DPH přeneseno do deníku.
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8.5. Výpisy z bankovních účtů
V této funkci je řešeno zaúčtování výpisu z účtu spolu s označením zaplacení
přijatých a odeslaných faktur v evidenci faktur, vystavení penalizační faktury při
pozdním zaplacení a vystavení faktur na zaplacené
předúčty. Evidovat lze korunové i devizové účty.
Devizové účty jsou definovány zápisem měny v číselníku bankovních účtů.
Ve spodní části obrazovky naleznete zaškrtávací pole „Všechny“, kterým
zobrazíte všechny výpisy
z účtů všech bank v jedné
obrazovce. Dále je kód
bankovního účtu a u devizových účtů je zkratka měny podbarvena červeně. Částky devizových účtů se na
obrazovce zobrazují v této měně.
Tlačítkem "Zobrazit" je možno přepnout zobrazení, které je odlišné při použití
podvojného a jednoduchého účetnictví. V podvojném účetnictví zapíná pouze
zobrazení nevyřízených položek. V jednoduchém účetnictví program umožní výběr
buď nevyřízených nebo jen průběžných položek nebo umožní výběr určitého účtu.
„Stav“ je tlačítko k zobrazení aktuálního přehledu daného bankovního účtu
(celkové příjmy, výdaje a zůstatek).
Tlačítkem "Import" lze sehrávat výpisy z elektronického bankovnictví a automaticky párovat na faktury. Funkce "Kontrola" spustí výpočet počátečních, konečných zůstatků a obratů na výpisech. Tlačítkem "Rozděl" je možné rozdělit nevyřízenou platbu na více položek. Volbou "Barva" se nevyřízené položky výpisů označí
jako vyřízené.
V mřížce jsou přednostně řazeny výpisy podle data. Kliknutím na červeně
označené nadpisy sloupců mřížky lze řazení změnit. Řazení lze nastavit podle čísla
výpisu, datumu, adresy, variabilního symbolu. Pokud kliknete na modře nadepsaný sloupec, setřídí se data podle toho, jak byly pořízeny. Kliknutím myši ve sloupci
"?" se zobrazí podrobnosti k této položce.
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Např.: V poli “?“ je: FO 3/20010003. Klinutím myši na tuto položku aktivujete
další formulář s podrobnostmi faktury odeslané. Na formuláři je také tlačítko
„Text faktury“, kterým jej zobrazíte.
Dvojklikem myši v poli číslo účtu lze zobrazit seznam všech pohybů na tomto
účtu. Rychle získáte přehled o všech platbách na jeden konkrétní účet nebo došlých z konkrétního účtu.
Pomocí posuvníku se dostanete na další údaje mřížky, které se liší podle toho,
zda je použito jednoduché nebo podvojné účetnictví. V podvojném účetnictví se
zobrazují sloupce, jak byl záznam výpisu zaúčtován do UCT, a sloupec s číslem
účtu, odkud přišla platba. Při importu dat z banky se toto pole naplní, jinak není
přístupné. Programátor má možnost toto pole otevřít i pro manuální zadávání (do
pole UCTPOR.FAKVUU se zapíše "A"). Dále zde naleznete kurz, který byl použit u
devizového účtu.
Při použití jednoduchého účetnictví se zobrazuje zakázka, číslo účtu a dále je
zde přístupné pole, do kterého se zapisuje DPH a které se použije při vytváření
peněžního deníku.
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8.5.1. Ruční zavedení nových záznamů
výpisu
Doplnění nového výpisu se provede tlačítkem "Nový". Program očekává zadání
textů do polí ČÍSLO,
DATUM, a DRUH. Pole
ČÍSLO označuje číslo výpisu. Do DATUMu zadáte
datum výpisu a do pole
DRUH se zadá kód rozlišující, o jakou operaci se jedná. Znak "1" označuje zaplacení faktury odběratelem,
znak "2" zaplacení faktury dodavateli a znak "3" jakoukoliv jinou operaci.
V devizovém účtu je možné denní kurz zadat nebo změnit již existující tlačítkem „Kurz“ pod datumem. Je možno používat měsíční kurzy.
Pokud zvolíte úhradu faktur, objeví se na obrazovce okno s dosud neuhrazenými nebo částečně uhrazenými fakturami. Fakturu, které se výpis z účtu týkal, je
nutno vyhledat. Pokud se po zadání variabilního symbolu faktura nenalezne, můžete ji dohledat pomocí klávesy F3 (hledání) podle jiných hledisek. Vyhledávat
můžete v libovolném sloupci, ve kterém se nachází kurzor. Pro přemístění mezi
poli se použije klávesa TAB a SHIFT-TAB. Okno pro hledání faktur má pokračování,
ostatní údaje se zobrazí při posunu kurzoru vpravo nebo vlevo. V tomto formuláři
lze přepínat i mezi nezaplacenými a zaplacenými fakturami. Označenou fakturu
vyberete tl. "Vybrat". Poté je možno ještě upravit částku (pokud byla faktura
uhrazena částečně). Program vydá hlášení o případném částečném vyrovnání faktury, částka je na faktuře zaevidována a úhrada je vyúčtována do UCT. Hlášení o
zbývající částce k úhradě se zobrazuje i v devizových účtech vždy v Kč.
Pokud vyberete fakturu při práci v devizovém účtu, bude částka faktury přepočtena podle kurzu platného v den výpisu z účtu a bude umístěna do pole, kde
se zapisuje úhrada. Pokud se jedná o částečnou úhradu nebo se částka liší vlivem
pohybu kurzu, přepište tuto částku skutečnou částkou podle bankovního výpisu,
program vypočte a zaúčtuje kurzovní rozdíl.
V okně faktur odeslaných ještě upozorňujeme na pole T a P. V těchto polích je
označeno, zda byla faktura odeslána nebo byl odeslán pouze předúčet. Pokud
uhrazujete předúčet a nebyla odeslána faktura, dá vám program možnost vytisknout fakturu a zaúčtovat její odeslání. Pokud fakturu nebo předúčet v tomto okamžiku nevytisknete, můžete ji dodatečně vytisknout z obrazovky evidence faktur
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odeslaných. Jestliže byl uhrazen předúčet, bude textu faktury, která je z něho vytvořena, doplněno upozornění, že tato faktura byla zaplacena předúčtem. Parametrem v PARAMETRY lze zvolit počítadlo, ze kterého bude vyzvednuto číslo, jímž
bude označena faktura vytvořená z předúčtu. Zaplacené a nevytištěné předúčty
nejsou již v evidenci barevně odlišeny, zaplacený předúčet poznáte na obrazovce
evidence podle tečky zobrazované před datem odeslání. Ve faktuře vytvořené z
předúčtu program umožní opravu data vystavení dokladu z důvodu správného zaúčtování DPH.
Je-li zaplacena faktura,
která byla vystavena v cizí
měně nebo pracujete-li v
devizovém účtu, je vypočten a zaúčtován kurzovní
rozdíl. K tomu je nutno,
aby v tabulce kurzů byl zadán kurz pro měnu, ve
které byla faktura vystavena. Není-li, bude zadání kurzu požadováno. Program vypočte rozdíl kurzů mezi
dnem vystavení faktury a dnem výpisu z účtu. I u těchto faktur program rozpozná
částečnou úhradu. Zobrazí se okno, v němž jsou zobrazeny fakturované a zaplacené částky v původní měně a v korunách. V tomto okně umožní změnit zaplacenou
částku v devizách. Pokud změníte částku v devizách, bude rozdíl mezi původní a
novou částkou zaúčtován jako poplatek bance. Tato možnost je zavedena pro klienty těch bank, které na výpisech z účtu uvádějí zaplacenou částku v devizách,
kurz a připsanou částku v korunách sníženou o bankovní poplatek. Okno zaplacených deviz je dostupné k opravě pouze při zaplacení odeslané faktury.
Z korunového bankovního účtu lze zaplatit fakturu v libovolné měně, ale
z devizového jen ve stejné měně (např. z eurového účtu fakturu v Eur ne v USD).
Pokud se stane, že faktura byla zaplacena podruhé, nenajdete ji v okně pro vyhledání faktur. Pak lze ve formuláři faktur přepnout tlačítkem "Zaplacené" a program zobrazí zaplacené faktury. V případě přijatých faktur se rozlišuje při zobrazení nezaplacených faktur ještě ta skutečnost, zda byl nebo nebyl vystaven převodní příkaz.
Při vyhledávání faktur v okně odeslaných faktur naleznete klávesou TAB pole
TEXT s obsahem MEMO. Použitím klávesy F1 v tomto poli zobrazíte text faktury.
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Po vyhledání faktury je testováno prodlení v placení a program vyžaduje určit,
zda má být vystavena faktura na penále (zapíná se v parametrech modulu Faktury). Dalším krokem je účtování zaplacení faktury do účetnictví podle předkontace
v parametrech modulu Faktury. Ve formuláři účtování můžete operaci rozúčtovat
na více analytických účtů, střediska nebo zakázky. U formuláře účtování platby
faktur je zaškrtávací pole "faktura", které umožní náhled, jak byla faktura zaúčtována.

Při volbě jiné operace, než je úhrada faktury, je možno opakující se operace
uložit do nabídky pro příští použití i s účty. Po vyplnění textu, účtu MD a DAL klikněte pravým tlačítkem myši na šipku nápovědy u pole text a nápověda je připravena pro příští použití.

Všechny takto zadané texty naleznete v PARAMETRY datové knihovny na záložce „Předkontace a řady faktur“, kde je můžete také doplnit či opravit.
Vlastní účtování ve funkci "Výpis z účtu" je závislé na nastavení analytických
účtů ve funkci "Bankovní účty". Každému bankovnímu účtu je nutno přidělit analytický účet, kterým program nahradí původní syntetický účet zadaný ve funkci
"Účty" podle toho, se kterým bankovním účtem pracujete. Tyto analytické účty se
použijí také při kontrole správného zaúčtování výpisu z účtu, jak bude popsáno dále. Na které účty bylo provedeno zaúčtování, se uchovává v souboru a lze jej prohlížet v pokračování mřížky.
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Jestliže fakturu během doplňování nových záznamů nenajdete nebo ji nechcete zaúčtovat, je možno hledání faktur ukončit klávesou ESC; program se vrátí do
původní obrazovky a umožní vám zadat data do polí TEXT, PODNIK, VAR.SYMBOL
a ČÁSTKA. V tomto případě se tento řádek výpisu obarví nazeleno, to znamená, že
je nevyřízený. Bude pouze uložen do souboru výpisu z účtu a nebude zaúčtován a
nebude evidováno zaplacení faktury. Důvodem k takovéto manipulaci je např. to,
že faktury jsou pořizovány na jiném pracovišti, nebyly dosud přeneseny na pracoviště, kde se zpracovává výpis z účtu, a některá z těchto faktur je již zaplacena. Tyto faktury se dodatečně zpracují automatickým párováním, jak bude popsáno dále. Nevyřízená platba je dostupná pro opravy.

8.5.1.1. Ruční zavedení nových záznamů
výpisu – daňová evidence
Práce je stejná jako v předchozí kapitole, jen je třeba pamatovat, že v daňové
evidenci se do peněžního deníku - u plátců DPH - musí uvést odděleně základ daně a daň. Program při párování plateb s knihou faktur sám doplňuje částku DPH
do pole „Daň“. DPH se nabídne do výše úhrady a poníží se o již zaplacenou částku.
Program nezkoumá, kolik bylo skutečně uplatněno DPH při dřívějších úhradách,
takže pokud bylo DPH uplatněno chybně při dřívějších částečných úhradách, neopraví ho.

8.5.1.1.1. Úhrada EUR faktury z korunového účtu
Pokud hradíme fakturu v EUR z Kč účtu funguje to takto:
- fakturu zadáme s kurzem EUR
- vybereme fakturu v bance a nabízen nám je nejprve denní kurz a následně je
možno ještě provést jednorázovou změnu kurzu. Pro případ, kdy banka má denní
kurz svůj, ale platbu provede s kurzem jiným např. ČNB.
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1.) Necháte-li oba tyto kurzy stejné, pak se účtuje jen kurzový rozdíl.

a)

Pokud přepíšete nabízené Kč u faktury jinou částkou, dojde
k částečné úhradě FO a účtuje se jen kurzový rozdíl:
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b) Pokud přepíšete nabízené Kč u faktury jinou částkou a zároveň EUR
ve formuláři níže, dojde k zaplacení celé FO, zaúčtování kurzového
rozdílu a poplatku bance:

2.) Změníte-li jednorázový kurz, pak se bude v tabulce úhrady zobrazovat nižší
úhrada v EUR. Dojde k částečné úhradě a bude účtován jen kurzový rozdíl.
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3.) Změníte-li jednorázový kurz a v tabulce úhrady přepíšete částku v EUR, pak
se bude účtovat kurzový rozdíl a k tomu poplatek bance.

8.5.1.1.2. Úhrada EUR faktury z EUR účtu
Funguje stejně jako v předchozím případě.
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8.5.2. Rozúčtování jednoho záznamu výpisu
Může se stát, že není možno fakturu nalézt, protože odběratel zaplatil několik
faktur najednou. Pro tento
případ je možno jeden záznam již zapsaný do souboru rozdělit na několik záznamů tlačítkem "Rozděl".
Původní částka se přepíše nižší částkou a program tento záznam doplní.
Funkce se opakuje, dokud
se nerozdělí celá původní
částka.

pro vyhledání v souboru faktur.

V poli pro vyplnění variabilního symbolu je možno použít rolovací nabídku

Příkladem pro použití tlačítka „rozděl“ je úhrada banky za platby zákazníků
platebními kartami. V jedné částce máme několik plateb a ještě je celková částka
snížena o poplatky. Vybíráme tedy všechny faktury, které byly uhrazeny a částky
necháváme v plné výši. Nakonec nám zůstane „navíc“ řádek se zápornou částkou,
kterou zaúčtujeme jako poplatek bance.
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8.5.3. Import výpisů z banky
Pokud zpracováváte rozsáhlejší výpisy, zažádejte si ve své bance o předávání
výpisů v elektronické podobě.
Seznam bank, jejichž data systém KOSYS zpracovává, je uveden v následujících
podkapitolách.
Program
umožňuje
zpracovat soubor výpisů z
účtu tlačítkem "Import",
volbou karty "Import z
banky", výběrem banky a
stlačením tl. "Start". Poté
vyhledáte soubor stažený
bankovním programem do
počítače. Program přečte
vstupní soubor, roztřídí jej
podle vašich bankovních
účtů a požaduje potvrdit,
že se nalezený účet má
doplnit pod zadaným kódem bankovního účtu. Pokud je to možné, program rozliší
i druh platby.
Při importu ABO souborů je možno volit buď použití data vytvoření výpisu nebo datum obratu. Datum obratu použijte při měsíčním sestavení.
Při přepisu záznamů do souboru program přiděluje „druh platby“ podle toho,
zda je částka kladná nebo záporná a zda je předán variabilní symbol. V zásadě
program kontroluje, zda je předán variabilní symbol a je-li jiný než "9". Těmto záznamům přidělí kód 1 u kladných a kód 2 u záporných částek. Ostatním záznamům
přidělí kód 3. Tento způsob nemusí být naprosto přesný, proto je zavedena ještě
možnost změnit označení kódem podle konstantních symbolů. Tato funkce
se spustí tlačítkem "Import" a kartou
"Změna kódu platby". Zde můžete buď
spustit funkci automatického přidělování kódu podle konstantních symbolů
nebo můžete definovat seznamy konstantních symbolů pro jednotlivé druhy kódu. Více KS do jednoho řádku pí© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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šete v čtyřmístném formátu oddělené mezerou.
I po těchto funkcích není jisté, že byly kódy správně přiděleny, např. u dobropisů. Tyto kódy již musíte změnit sami buď při automatickém párování nebo tlačítkem "Oprava".
Záznamy budou přeneseny do souboru výpisu jako nevyřízené, po případných
korekcích druhu platby je pak zpracujete funkcí "Import" a kartou "Párování plateb".
Na poslední záložce
je umístěno „Hromadné
účtování“.
Záznamy
k hromadnému zaúčtování můžete vybrat
podle
konstantního
symbolu nebo ručně zaškrtnutím u nevyřízených záznamů. Na záložce „hromadné účtování“ pak jen zaškrtnete volbu „označené“ a provedete zaúčtování na zvolené
účty.
V případě hromadného účtování poplatků bance, je nutné zaškrtnout „Změnit
znaménko účtované částky“.

Formáty pro import souboru z banky:

8.5.3.1. Komerční banka 0100
Importuje se ABO formát.
Postup práce při sehrávání výpisů v programu MojeBanka:
Spustit program internetové bankovnictví MojeBanka business a zvolit „Přehledy“ – „Stažení účetních dat“. Zvolit formát „Kompatibilní média“, tlačítkem
„Kalendář“ zvolit požadovaný den, vybrat (zatržením) číslo účtu a kliknout myší na
tlačítko „Stáhnout“.
Pokud při výběru období od/do program Moje banka zazipuje jednotlivé denní
výpisy, zažádejte v bance o tzv. Přímý kanál. Pak bude za období od/do vytvořen
jen jeden soubor bez zipování.
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8.5.3.2. Investiční a poštovní banka 0300
Import formátu ABO.

8.5.3.3. Živnostenská banka 0400
Formát Standard ŽB. V programu banky je třeba nastavit šablony EXPORT ZIBA
a STANDARD ŽB. Kontakt na odborníka banky je 224125014 (p.Adam).

8.5.3.4. Hypobanka 3900
Tato banka dodává pro přenos dat modemem program GEMINI/CS. V tomto
programu je nutno nastavit v menu ÚDRŽBA-NASTAVENÍ-KONFIGURACE GEMINIF8. V tomto místě programu je nutno nejprve vybrat ADD ALL a pak formát SDF.
Vlastní pořízení souboru se provede v OSTANÍ-TRANSAKCE-CTRL/T-F7.

8.5.3.5. Vereinsbank 3800
Platí stejné podmínky jako pro Hypobanku.

8.5.3.6. Bank Austria 2800
Platí stejné podmínky jako pro Hypobanku.

8.5.3.7. Creditanstalt 2700
Platí stejné podmínky jako pro Hypobanku.

8.5.3.8. Raiffeisenbank 5500
Platí stejné podmínky jako pro Hypobanku.

8.5.3.9. ABN AMRO 5400
Funkce čte soubory TXT dodávané bankou.

8.5.3.10. Moneta (dříve GE Capital) 0600
Funkce zpracuje soubor Multicash s příponou VYP dodávaný bankou. Pro zpracování ABO formátu s příponou GPC můžete použít volbu pro Komerční banku.
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8.5.3.11. ČSOB – Multicash 0300
Formát Multicash vyžadující soubor s příponou .STA

8.5.3.12. ČSOB – ABO 0300
Formát ABO vyžadující soubor s příponou .GPC

8.5.3.13. Česká spořitelna 0800
Nejrozšířenějším programem je Servis24 a Business24. Lze exportovat soubory
s bankovními výpisy ve formátu CSV nebo ABO.
SERVIS24:
-

Na záložce „Produkty a účty“ klikněte na odkaz „historie“ hned vedle stavu účtu.

-

Zvolte číslo účtu, období a klikněte na „vyhledat“.

-

Zaškrtněte „CSV (data oddělená středníkem) a zvolte uložit.
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GEORGE

CSV formát z programu GEORGE má jinou strukturu, než stejný formát z výše
zmíněných programů, proto použijte volbu označenou s tímto názvem. Postup exportu z George:
- Vyberte účet, dále menu HISTORIE a klikněte na symbol pro stažení souboru (šipka dolů) umístěného nad sloupcem částek.
- Zvolte CSV formát, vyberte ROZMEZÍ, oddělovač ponechejte středník a
neměňte pořadí jednotlivých polí! To je důležité pro správné pořadí importovaných záznamů.
- Tlačítkem STÁHNOUT uložte soubor a importujte do KOSYSu
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Pro ČS a.s. (CSV) je doplněna
funkce pro kontrolu již jednou
importovaného souboru. Např.
pokud stáhnete výpisy ráno a
odpoledne. Ve formuláři naleznete tlačítko „Kontrola“, které
porovná podle datumu a VS záznamy v bankovním výpisu v
KOSYSu a ve zvoleném souboru.
Zaškrtnete ty záznamy, které se
vyskytují v porovnání jen jednou
a ukončíte. Do složky, odkud jste prováděli kontrolu se vytvoří soubor DOPLN.CSV,
který obsahuje jen zvolené neduplicitní záznamy. Ten pak můžete importovat obvyklým způsobem.

8.5.3.14. BNP-DRESDNER BANK 4000
8.5.3.15. MultiCash
Obecný formát standardu Multicash, bude požadován soubor s příponou .STA

8.5.3.16. Citibank 2600
Do KOSYSu se importuje soubor s příponou CSV nebo DSK.

8.5.3.17. Union banka 3400
Obdobný soubor pro import jako u KB. Liší se pouze v názvu souboru (s příponou
ABO).

8.5.3.18. eBanka 2400 (5500)
e-Banka přešla v roce 2008 pod Raiffeisenbank.
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8.5.3.19. Union banka 3400
8.5.3.20. Gemini
8.5.3.21. Waldviertler Sparkasse 7940
8.5.3.22. HSBC Bank 8150
8.5.3.23. ČNB
Formát FS2

8.5.3.24. Fio banka 2010
ABO formát s příponou KPC.

8.5.3.25. Slovenská sporiteľňa 0900
ABO formát s příponou KPC v Eur.

8.5.3.26. Jiná banka
15.

KOSYS umožňuje vstup obecného souboru. Jeho formát je popsán v kapitole
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8.5.4. Automatické párování plateb a faktur
Automatické párování spustíte ve funkci "Import" kartou "Párování plateb".
Program vyžaduje zvolit, jak vybrat nevyřízené záznamy výpisů k párování.
Podle toho, která varianta volby se vybere v levé části formuláře, zobrazí
se seznam bankovních
účtů, výpisů nebo dat, ve
kterém vyberete požadovanou položku.
Při
párování
s fakturami odeslanými se
standardně
variabilní
symbol
porovnává
s číslem faktury. V některých případech může být VS od čísla faktury odlišný, např.
pochází-li data z eshopu, kde VS je číslo objednávky. Při importu faktur odeslaných
z eshopu se číslo objednávky přenáší do pole Zakázka a na toto pole pak lze platby
bankou párovat.
Program vybere ze souboru výpisu z účtu všechny nevyřízené záznamy definované předchozím výběrem a pro každý z nich vyhledá faktury, záznamy s druhem
platby 3 zaúčtuje. Zaúčtování se provádí tak, jako by záznamy byly zapisovány tlačítkem "Nový", jak bylo popsáno dříve. Vyhledávání faktur se provádí podle variabilního symbolu. Nalezená faktura se objeví v okně, ve kterém jsou zobrazeny a
barevně odlišeny shodné a neshodné údaje. Neshodné jsou podbarvené červeně.
U každé faktury pak můžete volit její zaúčtování, přeskočení, opravu druhu platby
v souboru výpisu nebo ukončení funkce. Pokud nesouhlasí faktura s platbou a
přeskočíte daný záznam tlačítkem se šipkou, program kontroluje dále v evidenci,
neexistuje-li záznam s duplicitním variabilním symbolem, který by vyhovoval. Nenajde-li, pokračuje dalším záznamem. Duplicita variabilních symbolů v evidenci
přijatých faktur bývá častá. Zaúčtované platby budou opět označeny jako vyřízené
a na obrazovce budou mít fialovou barvu.
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Nevyřízené záznamy výpisu jsou při automatickém párování zpracovány v tom
pořadí, jak byly záznamy výpisů setříděny před spuštěním funkce automatického
párování.
Po výběru "Účtovat" se
zobrazí formulář pro účtování dokladu, ve kterém je
možno nahlédnout do účetnictví tlačítkem "UCT". Zaškrtávacím polem "Jen faktury" lze zobrazit, jak byla
faktura zaúčtovaná.
Platby se na faktury párují zásadně jen podle variabilního symbolu, po ukončení párování budou ty záznamy výpisu, u kterých nedošlo
k
spárování
s fakturou, označeny jako
nevyřízené, na obrazovce
budou zelené. U těchto záznamů je nutno opravit variabilní symboly, případně
druh nebo jeden záznam výpisu rozdělit do více záznamů a zopakovat párování.
Při opravě variabilních symbolů využijte tl. "Oprava" a v poli variabilního symbolu použijte nabídku. V tomto poli se program pokusí nejprve vyhledat variabilní
symbol podle částky platby, pak teprve zobrazí hledací okno k dohledání nebo potvrzení správného nalezení faktury.

8.5.4.1. Párování plateb GoPay apod.
GyPay je služba umožňující platbu kartou zákazníka na vašem eshopu. Ze zaplacené částky bude stržen poplatek a na váš účet bude odesláno více plateb
v jedné částce. Pro párování můžete použít tlačítko „Rozděl“, kterým jednu částku
rozdělíte podle konkrétních plateb a nebo v případě většího množství, můžete využít postup uvedený níže.
Předpokládáme, že eshop exportuje faktury do struktury, kterou KOSYS používá pro import faktur odeslaných (kapitola 15.3.2.). Pokud platby v eshopu neprobíhají na základě čísla faktur, ale např. s variabilním symbolem čísla objednávky,
pak v souboru faktur odeslaných toto číslo objednávky uvádějte v poli ZAKÁZKA.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

509

V parametrech datové knihovny si založte další bankovní účet pod KBU (kód
bankovního účtu) např. „P“ a pro zaúčtování místo 221 nastavte 378.

V klasickém bankovním účtu hromadnou platbu z GoPay zaúčtujete 221/378.
Dále provedete import dat ze seznamu uhrazených faktur GoPay do bankovního
účtu „P“ a provedete párování s fakturami odeslanými podle čísla faktury nebo
podle pole Zakázka s účtováním 378/311.
Soubor CSV pro import jednotlivých plateb z GoPay musí mít strukturu: ID pohybu; Datum; Typ; protistrana; ID objednavky; Částka; Počáteční stav; Koncový
stav; Měna; ID referenčního pohybu; číslo faktury.
Převodový můstek je k dispozici na podpora@kosys.cz
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8.5.5. Platební karty
*8.5.5.
Po importu výpisu
z banky a párování nám
zůstávají nezpracované
řádky výpisu, proti kterým není v evidenci faktur doklad. Pro vytvoření dokladu do evidence faktur přijatých
při platbě platební kartou je možné použít
tlačítko „Karta“ na
spodní liště programu.
Můžete zvolit řadu faktur, sazbu dph a částka se pro účely přiznání dph rozpočítá na základ a daň. Pro
změnu ze základní na sníženou sazbu stačí jen kliknout na zatržítko vedle popisu
sazby, základ a daň se automaticky přepočítají. Částky samozřejmě můžete přepsat. Po ukončení bude nabídnuto účtování daňového dokladu a platby tohoto
dokladu za předpokladu, že používáte modul Účetnictví.
Takto lze jen pro
evidenční účely využití
platební karty vytvořit i
doklad „mimo daň“. Po
stisku tlačítka „Karta“
vyberete zatržítko „bez
DPH“ a do seznamu
faktur bude vytvořen
doklad bez daně.
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8.5.6. Kontrola výpisů na účetnictví
Při ukončení práce v bankovních výpisech a kliknutí na tlačítko „Konec“ se provede automaticky kontrola zaúčtovaných řádků bankovního výpisu na účetnictví.
Pokud bude zjištěn rozdíl, zobrazí se formulář s podrobnostmi.
Ručně lze spustit kontrolu stejně
pojmenovaným
tlačítkem na spodní
liště
programu.
Kontrolovaný účet
se zobrazí v mřížce
na obrazovce, ve
které je číslo výpisu, datum, počáteční zůstatek, obrat a konečný zůstatek každého výpisu. Tento zůstatek je porovnán s vedlejším sloupcem, ve kterém jsou zůstatky na bankovním účtu
vypočtené ze zaúčtovaných dokladů v UCT. Číslo účtu je vyzvednuto z číselníku
bankovních účtů podle kódu bankovního účtu. Nesrovnalosti mezi zůstatkem výpisu z účtu a bankovním účtem jsou označeny červeným znakem "X" ve sloupci
CHYBA. Tlačítkem „Tisk“ lze vytisknout sestavu. Tuto sestavu použijete ke kontrole
bankovního účtu v modulu UCT. Výpis, který je ve sloupci CHYBA označen křížkem,
nesouhlasí s bankovním účtem v UCT. Přesuňte proto kurzor na tento řádek a
změnou karty na „Bankovní výpis“ zobrazíte okno, v němž je porovnán tento jeden bankovní výpis se zaúčtováním v UCT. V tomto okně jsou zobrazeny obraty
jednotlivých zaúčtovaných položek evidovaných v kontrolovaném výpisu a v UCT.
Ve sloupci CHYBA jsou opět zobrazeny nalezené chyby. Kartou „UCT“ lze zobrazit
účtování tohoto konkrétního výpisu.
Po provedení těchto kontrol budete mít jistotu, že stav bankovních účtů v UCT
souhlasí s evidencí ve funkci "Výpis" a se skutečným stavem bankovních účtů.
Ve funkcích kontroly jsou devizové účty přepočteny do Kč podle kurzů v jednotlivých záznamech. Hodnoty ve všech oknech kontroly jsou zobrazeny také v korunách.
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8.5.7. Kurzová inventura bankovního účtu
Při inventuře devizových účtů je nutno
spustit funkci "KURZOVÝ ROZDÍL". Funkce
očekává zadání kurzu, kterým mají být
bankovní výpisy přepočteny. Tato funkce
vypočte zůstatek na účtu v UCT a na výpise, vypočte kurzový rozdíl a zkontroluje
souhlas mezi účtem 221 (poslední řádek
v obr.) a výpisem (v obr. „Stav bankovního
účtu starý“). V případě nesouhlasu je nutno nejprve chybu odstranit a funkci opakovat. V případě souhlasu je možno zvolit
funkci "ZAPSAT DO UCT“, která zapíše kurzový rozdíl do výpisů a UCT. Pokud není
provedeno zaúčtování kurzového rozdílu, není možno devizový účet kumulovat.
Rozdíl vzniklý zaokrouhlením do výše 0,01 Kč je automaticky zaúčtován do UCT.

8.5.8. Zrušení a kumulace záznamů výpisů
Tlačítkem "Výmaz" se spouští funkce pro výmaz jednoho záznamu nebo kumulaci záznamů v souboru výpisů z účtu.


Výmaz jednoho záznamu
Program zruší označený záznam. Program vyhledá zaúčtování tohoto zápisu v UCT a provede zaúčtování storna rušeného záznamu. Pokud je rušen
záznam o zaplacení faktury, vyhledá ji a opraví záznam o zaplacené částce.
Pokud program zjistí nějakou nesrovnalost, ohlásí ji, zrušení záznamu ve
výpisu provede, ale neprovede korekce v UCT, případně na faktuře. V tom
případě je nutno zjistit příčinu a provést opravu. Program provede storno
tehdy, když se shoduje rušená částka ve výpisu s částkou zaúčtovanou na
bankovní účet v UCT, jinak zobrazí záznamy, které nalezl v UCT, a dále musíte rozhodnout, zda se storno provede nebo je musíte udělat opravným
dokladem v UCT. V případě storna výpisu devizového účtu se provedou
přepočty podle kurzů v záznamech výpisů.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)


513

Kumulace výpisů
Funkce zkumuluje vyřízené záznamy po zadané datum. Nevyřízené záznamy nejsou kumulovány. Program po spuštění vyžaduje potvrzení kumulace.
Kumulované záznamy se „uklidí“ do odpadkového koše systému Windows.

8.5.9. Opis výpisu z účtu
Tlačítkem „Tisk“ spustíte formulář pro zadání parametrů tisku. Lze tisknout za
určitý den nebo interval od data po datum.
Účty vedené v cizí měně lze tisknout v této měně nebo přepočtené na Kč.

8.6. Tabulka účtování
Přesunuto do parametrů modulu Faktur.

8.7. Kopie souborů
Funkce
umožňuje
přenášet na jiný počítač
faktury odeslané, přijaté,
adresy nebo označení zaplacení.

8.7.1. Eport faktur
Ve formuláři pro zadání podmínek přenosu dat můžete zvolit přenos podle čísla faktur nebo podle data odeslání. Při vyhledávání první a poslední faktury je
možno použít nabídku vedle pole, kterou zobrazíte evidenci faktur. Třetí volbou je
kopírování všech. Pokud již v cílové složce soubor existuje, bude přepsán.

8.7.2. Import faktur
Při kopírování ze souboru je soubor v počítači vždy doplňován. Program nejprve porovná, jestli některá z faktur již není v evidenci faktur. Za stejnou je považo© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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vána faktura tehdy, když má shodné číslo a sérii. Pokud jsou nalezeny shodné faktury, je uživatel informován a může zvolit, zda se mají faktury doplnit všechny,
nebo jen ty, které ještě v evidenci faktur nejsou.
Pokud jsou v počítačích, z nichž jsou záznamy sehrávány, nastaveny různé série (v parametrech modulu UCT), budou přeneseny do doplňovaných souborů a
bude zajištěna jednoznačná vazba mezi daty v modulech FAK a UCT. Pokud série
nastaveny nebudou, může dojít k duplicitě čísel dokladů!
Společně s fakturami se přenáší i Evidence potřebná pro tzv. Režim přenesení
(DPH).
Přenášením faktur mezi pracovišti se může uživatel dopustit chyb, které naruší
soubory. Proto je nutno způsob přenosu předem promyslet a dbát na to, aby nedošlo k duplicitnímu přenesení záznamů.
Struktura souboru odeslaných faktur pro import z jiných sw je popsána v kap.
15.3.2.

8.7.3. Označení zaplacených faktur
Pro uživatele, kteří pořizují odeslané faktury na jiném pracovišti, než kde je
účtováno zaplacení faktur, je zavedena možnost „Označení zaplacených“. Tato
funkce se použije tak, že na pracovišti, kde se provádí účtování zaplacení, se vykopírují všechny faktury a na pracovišti, kde se faktury pořizovaly, se spustí tato
funkce. Program porovná soubory faktur a pouze doplní informace o zaplacení
faktur.

8.7.4. Export / Import adres
Tato funkce umožňuje spojovat adresáře z různých pracovišť. Pokud se faktury
vystavují na více pracovištích, mohlo by se stát, že by se překrývala čísla adres z
různých pracovišť při sehrání na pracoviště, kde bude prováděn tisk upomínek a
penalizací, ke kterým budou potřebné adresy, jež vznikly na pracovištích, ze kterých byly faktury přeneseny. Než začnete pořizovat adresy, ve funkci PARAMETRY
nastavte číslo pracoviště, které bude jedinečné. Číslo adresy se pak tvoří z čísla
pracoviště a pořadového čísla. Při sehrávání nejsou přepisovány již existující adresy, jsou doplňovány jen nové.
Tato funkce se nepoužívá, pokud jsou pracoviště propojena sítí!
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8.9. Daň z přidané hodnoty
8.9.1. Přiznání k dani z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty se eviduje v členění podle formuláře "Přiznání k dani z
přidané hodnoty" ve čtyřech souborech: odesílané faktury vytvořené v modulu
FAKTURY a ODBYT, přijaté faktury, pokladna v modulu UCT, Kasa (externí program). Ve funkci lze z
těchto souborů vytisknout seznam zdanitelných plnění a vypočítat
daňovou povinnost. Záznamy jsou ze souborů
vybírány podle data
uskutečnění zdanitelného plnění. Sestavu je
možno volit za období:
měsíc, čtvrtletí a rok.
Vyplněním pole „Jen do
dne“ vytisknete dph
k určitému datu.
Přiznání, seznam plnění i souhrnné hlášení
lze tisknout za určitý druh DPH, kterým jsou označeny všechny daňové doklady.
Prázdný druh DPH znamená řádné, znak „1“ dodatečné a další druhy jsou
k dispozici pro plátce registrované v ostatních zemích EU.
Při výpočtu a tisku již program nekontroluje správnost data plnění, tu kontroluje pouze při vzniku dokladu. Pro kontrolu je vhodné vytisknout nejprve sestavu
za minulé období a zkontrolovat ji s minulým daňovým přiznáním, aby se předešlo
zařazení záznamů do již vyřízených období zaviněného nedbalostí pracovníka pořizujícího doklady. Kontrolu usnadní též nastavení účetního období ve funkci parametry modulu Účetnictví.
Při tisku seznamů plnění je kontrolován výpočet DPH v jednotlivých záznamech. Pokud evidované částky neodpovídají procentní sazbě, je pod řádkem vypsána informace o chybě. Tato kontrola se provádí jak u přijatých, tak u uskutečněných plnění. Některé finanční úřady vyžadují tuto kontrolu pro usnadnění kontroly DPH.
© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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Formulář přiznání k DPH můžete vytisknout v papírové podobě nebo vytvořit
soubor XML pro odeslání elektronickou cestou. Pomocí webového rozhraní Ministerstva financí (Česká daňová správa), službou Elektronické podání EPO lze odeslat
daňové formuláře. Zde můžete vložit a elektronicky podepsat XML soubor nebo
jej bez podepsání odeslat a doručit následně originál formuláře k ověření pravosti.
K odesílání XML souborů doporučujeme používat Microsoft Internet Explorer. U
ostatních prohlížečů (Firefox, Google Chrome, Mozilla) nemusí korektně fungovat
doplňky potřebné k elektronickému podepsání dokumentu.
U daňových formulářů bude po stisku tlačítka XML automaticky
nabídnuto připojení k
EPO. Pokud se připojíte,
budete přímo přesměrováni na import souborů. V poli procházet
stiskněte
kombinaci
kláves CTRL-V. Cesta
k souboru bude KOSYSem automaticky vložena. Máte-li namapovaný disk,
v některých případech se nepřenáší namapovaná cesta a proto je zde možnost
výměny textu v cestě za kompletní cestu. Např. namapovaný disk „D:“ vyměníme
za celou cestu „C:\UCTO“. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého IT správce.
XML soubor můžete odeslat mailem např. kolegovi s přístupem do datové
schránky, který soubor odešle. K odesílání mailem z KOSYSu je nutné mít jako výchozí poštovní klient program Microsoft Outlook nebo Microsoft Live Mail.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

517

8.9.1.1. Řádné, opravné, dodatečné
Standardně je nastaveno
přiznání řádné na záložce
„Strana 1“. Na této stránce
lze vyplnit údaje Plátce,
Skupina, Neexistující údaje
pro oddíl C, Osoba identifikovaná k dani, Neplátce,
Kód zdaňovacího období,
Typ plátce. Jejich přesný význam naleznete v poučení
k přiznání DPH.
Na této záložce zvolíte i
tisk dodatečného nebo
opravného přiznání. Datum zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání vyplňte zde.
Daňové doklady (např.
faktura přijatá) pro dodatečné přiznání musí být
označeny už při vytváření
kódem DPH „1“ a před tiskem dodatečného přiznání
zvolíte také druh dph „1“ na
záložce „Výpočet“.
Při tisku přiznání k DPH
se do modulu UCT automaticky účtuje zaokrouhlení
z formuláře. Při opakovaném
tisku se účtování ruší a nahrazuje novým.
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8.9.1.2. Koeficient, oprava výše daně u pohledávek,
úprava odpočtu daně
Po vstupu do funkce DPH
budete rovnou přesměrováni na záložku výpočet, ale je
třeba zadat některé doplňující informace, které naleznete na záložce „strana 1“ a
„strana 2“. Zálohový koeficient na počátku hospodářského roku vypočtete podle
§76 Zákona o dani z přidané
hodnoty a na konci roku vypořádací koeficient vycházející z výpočtu z celého hospodářského roku taktéž (Koeficient ve výši 90% zapíšete
jako 0,90). Ten následně zapíšete do řádku 53 i s vypočtenou částkou a provede se
výpočet posledního přiznání za měsíc 12 nebo 4. čtvrtletí. Pro přesný postup si
prostudujte pokyny k vyplnění přiznání k DPH. Koeficientem se přepočítávají jen
daňové doklady k tomu označené (nárok na odpočet = K).
Na straně 2 formuláře pro výpočet a tisk přiznání k DPH lze rovněž zapsat údaj
k řádkům 33 a 34 (Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení) nebo řádek 60 (Úprava odpočtu daně…). Tyto částky se neukládají a musíte
je při opětovném tisku vyplnit znovu.

8.9.2. Souhrnné hlášení
Souhrnné hlášení se vytváří z faktur odeslaných, kde odběratel má DIČ Eurozóny a plnění je nastaveno jako „osvobozené“. Dalším parametrem pro správné
zařazení do souhrnného hlášení je kód“ s hodnotami:
0.… Dodání zboží do EU osobě registrované
1.… Přemístění obchodního majetku do jiného členského státu
2…. Dodání zboží uvnitř EU formou třístranného obchodu
3…. Poskytnutí služby
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4…. Nezahrnout do souhrnného hlášení

Tlačítkem XML vytvoříte soubor, který následně odešlete elektronickou cestou
přes Daňový portál.
Následné souhrnné hlášení: V KOSYSu vytvoříte soubor s řádným, načtete do
Daňového portálu – Elektronické podání (EPO). V záhlaví změníte označení na
„Následné“ a upravíte podle pokynů. Pokud jste zadali nový řádek oproti původnímu, pak nemusíte měnit dále nic. Pokud jste změnili doklad v KOSYSu, pak v EPO
musíte zadat původní chybný řádek a označit jako „Storno řádek“.

8.9.3. Výpis z evidence pro daňové účely
Funkce pro pořizování
dat pro výkaz "Výpis z evidence pro daňové účely
vedené podle §92a zákona
o DPH". Data se doplňují k
odeslané nebo přijaté faktuře s režimem přenesení
daňové povinnosti. Data se
ukládají
do
souboru
DPHEVD. Tlačítko pro
editaci tohoto souboru je označeno "Evidence". Najdete ho v FAKO-NOVÝ, FAKODUPL, FAKO-OPRAV, FAKP-NOVÝ, FAKP-OPRAV.
Export do XML je v modulu FAKTURY DPH-XML. Vytvoří se dva soubory
DPHEVDFO (dodavatel) a DPHEVDFP (odběratel) do složky \KSOFT\PORTVS. Sou© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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bor může být prázdný, počet záznamů se hlásí na obrazovce během vytváření
souborů. Tisk, úpravy a odeslání souborů provedete na portálu České daňové
správy. Vstup naleznete v KOSYSU na horní liště, tlačítko s globusem (internet),
daňový portál.

8.9.4. Kontrolní hlášení k DPH
Od 1.1.2016 je povinnost odeslat elektronicky kontrolní hlášení k DPH, což je
seznam vybraných daňových dokladů členěných dle požadovaných kritérií. Pro tuzemské přijaté i vydané faktury je hranice 10.000 Kč včetně daně (absolutní hodnota) a KOSYS si většinu dokladů rozdělí sám. Pozor musíte dát na výjimky popsané v návodu ke KH na www.kosys.cz, kdy je např. daňový doklad na nižší částku
než hranice, ale je součástí platebního kalendáře, kdy celková částka tuto hranici
překročí. Pak je nutné využít na dokladu pole „kód KH“ a začlenit doklad správně.
Kontrolní hlášení nahrazuje od 1.1.2016 Výpis z evidence popsaný v předchozí kapitole a proto je nutné postupovat stejně jako dříve a u každého dokladu v Režimu
přenesení vyplnit i Evidenci.

8.9.4.1. Řádné kontrolní hlášení
Před vytvořením souboru XML je možné si vytisknout kontrolní sestavu se
zařazením jednotlivých dokladů. Na konci sestavy je
kontrola jednotlivých vět
KH na řádky Přiznání k DPH
a také probíhá kontrola výpočtu (základ-sazba-daň).
Pokud se objeví chyba, pak
ji neignorujte a zkontrolujte.
Stiskem tlačítka XML se
vytvoří
soubor
do
\KSOFT\PORTVS a nabídne se připojení k EPO. Zde můžete data KH zkontrolovat
(doporučujeme) a odeslat.
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8.9.4.2. Následné kontrolní hlášení
Doklady, které zadáváte do dodatečného přiznání k DPH, označujete druhem
DPH např. 1 (kapitola 1.6.2.4.) a přiznání k DPH tisknete jen za tento druh DPH
(kapitola 8.9.1.). Do následného KH ale vstupují všechny doklady dříve pořízené
včetně těch dodatečných. Při volbě vytvoření KH budete upozorněni na více druhů
a je nutné zapsat všechny druhy dph, které zahrnují dodatečné doklady a popř. i
dodatečné opravné doklady.

Pozn.: Označení kontrolního hlášení jako „následné“ provedete na EPO.

8.10. Tabulky kurzů
Funkce byla přesunuta do parametrů datové knihovny.

8.11. Číselník bankovních účtů
Funkce byla přesunuta do parametrů datové knihovny.
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8.12. Vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků
Tato funkce přehledně zobrazuje pohledávky, závazky, vzájemné pohledávky a závazky a všechny pohledávky a závazky. Přepínání zobrazení provedete tlačítky ve spodní
části formuláře. Program umožní zadat, ke
kterému datu splatnosti
má být výpočet proveden. Dále je možno zadat jen některou řadu odeslaných a i řadu přijatých faktur.
Dále lze zvolit zobrazení deviz a měny. Cizí měna se tiskne jen na sestavách, vlastní
vzájemné vyrovnání lze provádět jen Kč (přepočtem).
Tlačítkem „Tisk“ můžete vytisknout sestavy všech zobrazených pohledávek,
závazků, pohledávek a závazků nebo vzájemné vyrovnání s vybraným dodavatelem či odběratelem.
Adresy jsou zobrazeny spolu s číslem adresy, aby bylo možno odlišit duplicitní
adresy. Pokud v této funkci zjistíte, že nemáte zrovna pořádek v adresách, použijte funkci "údržba" v modulu OST. Pro smysluplné využití této funkce je nutné při
zařazování přijatých faktur využívat adresář pro vyplnění adresy.
Při nedbalé údržbě souboru adres budete mít v adresáři sice stejnou, ale několikrát evidovanou adresu. Pořizování adres je nutno věnovat pozornost a stanovit
si systém tvorby textů adres tak, aby vyhledávání bylo jednoznačné a nedocházelo
k opakovanému zadávání stejných adres.
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Vzájemné vyrovnání závazků a pohledávek je funkce, ve které jsou porovnány
jednotlivé položky pohledávek a závazků. Program navrhne způsob vzájemného
vyrovnání tak, aby bylo vyrovnáno co nejvíce faktur, výběr je prováděn od nejnižší
částky faktur nebo lze přepnout na výběr od nejstarších termínů splatnosti. Faktury nabízené k párování jsou zaškrtnuty a červeně je zobrazena částečná úhrada
faktury. Změnou zaškrtnutí nebo přepisem částek žlutě podbarvených polí můžete
ovlivnit konečný výsledek vzájemného vyrovnání.

Pozn.: Tato funkce nenahrazuje tisk seznamů v evidencích faktur. Pokud potřebujete jiné informace o pohledávkách a závazcích, použijte funkci "seznam", ve
které je možno volit sestavy s podrobnějším členěním a s možností volby třídění a
výběru.
Návrh na vzájemné vyrovnání můžete tisknout česky nebo anglicky. Definici
formuláře lze upravit v parametrech modulu Faktury.
Tlačítkem „Uložit do banky“ provede program automatický zápis zvolených
faktur a částek do bankovního účtu „Z“ (Zápočty) a po odsouhlasení můžete spustit v evidenci bankovních výpisů automatické párování tlačítkem „Import“, čímž
provedete úhradu faktur.
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8.13. Dodací listy
V této funkci je možno jednoduchým a rychlým způsobem vystavit dodací listy.
Již vytvořené dodací listy jsou evidovány v základní obrazovce.
V tomto seznamu dodacích listů jsou řádky barevně odlišeny. Dodací listy, které ještě nebyly vytištěny, mají zelenou barvu, již vytištěné mají světle modrou barvu a dodací listy, které již byly vyfakturovány, jsou fialové.
Tlačítkem „Nový“ se založí nový dodací list. Program nejprve vyžaduje zadat
adresu, poznámku do pole VĚC, zakázku, středisko, číslo dealera a číslo objednávky. K vyplnění údajů je možno použít seznamů, které se zobrazí po kliknutí myši na
šipku vedle pole.

Po ukončení předchozího formuláře se
zobrazí další, na kterém
se zobrazují jednotlivé
položky dodacího listu
s číslem položky ve
skladu, číslem skladu,
názvem položky, množstvím, měrnou jednotkou, cenou za měrnou
jednotku, cenou celkovou, sazbou daně, skladovou cenou, kódem prodejní ceny, číslem skladové karty, druhem, výrobním číslem a váhou. Položky, které jsou vyskladněny, se zobrazují světle modrou barvou.
Položky vystavené bez vyskladnění jsou podbarveny zeleně se žlutým podbarvením pole množství. Žlutě podbarvená pole lze jednoduše přepsat přímo v mřížce.
Celková cena se přepočítává po každé změně množství nebo ceny. V levé spodní
části formuláře je zobrazena celková cena všech položek bez daně a s daní. Nevy© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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skladněné položky lze vyskladnit dodatečně tlačítkem „Vyskladnit“. Lze použít dodací listy jako evidenci objednávek, i když zboží není ještě na skladě.
Tlačítkem „Text“ lze přidat jakýkoli text před vytištěním dodacího listu. Tento
text se poté vytiskne na konec dodacího listu.
Novou položku dodacího listu zavedete tlačítkem
„Nový“. Zobrazí se formulář, který umožní přenést
do textu dodacího listu položky materiálu v zadávaném množství s vyskladněním nebo bez vyskladnění
z modulu Sklad. Pokud zvolíte bez vyskladnění, nebude evidován výdej a nebude snižován stav na
skladové kartě.
Při vyplnění čísla zboží jsou automaticky vyzvednuty všechny údaje z číselníku skladu. Pokud v číselníku zadaná položka není nebo bylo pole prázdné, je
vyžadováno zadání názvu, ceny, sazby daně, množství a měrné jednotky.
Po kliknutí na šipku v pravé dolní části základního formuláře se zobrazí číselník
položek
skladu.
V tomto formuláři je
možno
vyhledávat
v libovolném
skladu
podle názvu nebo čísla
položky.

Při vyskladnění ze skladu bude snížen stav a bude zaúčtováno vyskladnění podle pole „zboží“ v číselníku skladové položky (zboží, výrobky, polotovary, nedokončená výroba, zvířata, kapitálový majetek, obaly). V řádku na dodacím listu je uvedeno číslo skladové karty. Program vyskladňuje počínaje nejstarší kartou a vyskladňuje postupně z dalších karet, dokud nevyskladní požadované množství. Někdy je žádoucí vyskladnit z určité karty, například proto, aby zákazník dostal požadované množství z jedné dodávky, a toto množství již není na první kartě. Potom použijte následující postup. Kliknutím myši na záložku „Karta“ zobrazíte
všechny nenulové karty k vybrané skladové položce. Klikněte myší na kartu, ze
které chcete provést výběr a klikněte na tlačítko „Vybrat“.
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Při zadávání ceny můžete volit jednu z cen PCEN1-9. První z cen, která je nabízena, je určena příznakem "P" v adrese zákazníka. Pokud chcete použít jinou cenu,
použijte nabídku vedle pole nebo cenu přepište.
Při zadávání sazby daně je možno použít buď platných procentních sazeb, které jsou nastaveny ve funkci PARAMETRY, nebo kódů označujících položku bez daně (pole je prázdné) nebo osvobozené plnění „OS“.
Změnou měrné jednotky se mění a přepočítává množství ve skladu a cena buď
na jednu nebo druhou měrnou jednotku. Výdej bude proveden ve zvolené měrné
jednotce.
Tlačítkem „Výmaz“ je možno položku dodacího listu zrušit. Pokud bylo při pořízení této položky provedeno vyskladnění, je zboží vráceno do skladu na původní
kartu.
Na dodací list se lze vrátit tlačítkem „Dodací list“ a dodací list doplňovat a
opravovat. Touto operací se již nemění datum na dodacím listu. Opravovat lze
pouze dodací list, který ještě nebyl vytištěn. Pokud již byl vytištěn nebo fakturován, lze položky dodacího listu pouze prohlížet. V tomto případě je okno dodacího
listu odlišeno barevně.
Dodací list se vytiskne tlačítkem „Tisk“, během tisku se do UCT zaúčtuje vyskladnění zboží uvedeného na dodacím listu. Účtování se provádí souhrnně za celý
dodací list. Doklad v UCT je označen řadou SL.
Tisk dodacího listu je prováděn úsporným způsobem, komprimovaným tiskem.
Dále je možno tisknout expediční příkaz a expediční příkaz bez cen.
Z dodacích listů lze
vystavit na vytisknutý
dodací list fakturu. Ve
formuláři zvolíte řadu
faktur odeslaných a druh
zaplacení faktury. Po
stisku tlačítka „Start“
bude vytvořena a vytisknuta
faktura.
V podvojném účetnictví
bude zobrazen formulář
pro zaúčtování faktury.
Hromadné fakturování více dodacích listů najednou se provede ve fakturách
odeslaných (kap.8.3.1.2.). Na faktuře je každý dodací list zúčtován součtově pouze
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dvěma nebo několika řádky podle členění DPH. DPH z dodacích listů se nepřenáší
do plnění DPH. Při zúčtování dodacího listu bude převedeno na fakturu a podle
data plnění uvedeného na faktuře bude převedeno do plnění DPH.

8.13.1. Dodání zboží v EU v Režimu skladu (call off stock)
V režimu skladu podle podle §18 zákona 235/2004 Sb. ZDPH jde o přemístění
zboží do jiného členského státu EU za účelem následného dodání tohoto zboží
předem známému odběrateli. O dodání zboží jde až ve chvíli, kdy odběratel toto
zboží vyzvedne ze skladu a nebo po uplynutí lhůty 12 měsíců od dodání do skladu.
Tehdy vystavujete daňový doklad a částka se z faktury dostává do přiznání k dph,
do souhrnného hlášení a do kontrolního hlášení. Samotné přemístění se musí
uvádět do souhrnného hlášení a proto je třeba k dodacímu listu doplnit následující
údaje:



Režim skladu
Zatrhněte, jeli dodání uskutečněno v Režimu skladu.



Kód
Vyberte kód pro souhrnné hlášení.
1

přeprava do skladu

2

vrácení zboží

3

změna pořizovatele
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Adresa skladu v EU
Vyberte, popř. doplňte do adresáře, adresu skladu v EU, kam přemisťujete
zboží odběrateli. V adresáři je nutné zadat DIČ skladu (uvádí se v Souhrnném hlášení).



Naskladněno
Datum dodání zboží do skladu v EU.



Dodání
Předpokládané datum dodání odběrateli. Pokud do 12ti měsíců od ukončení odeslání nebo přepravy není zboží odebráno, musí být vystaven daňový doklad. Datum dodání je porovnáván s datumem naskladnění a 30 dní
před vypršením 12ti měsíční lhůty je zobrazováno červeně, pokud dodací
list nebyl vyfakturován.



DIČ původní
V případě změny odběratele a uvedení kódu „3“ pro SH, je potřeba doplnit
DIČ původního odběratele. Nový odběratel musí pocházet ze stejné země
EU jako původní.

Tyto údaje se přebírají do Souhrnného hlášení k DPH podle datumu vystavení DL.
Před samotným vyskladněním zboží zatrhněte pole „Osvobozené plnění“. Položky
DL budou v poli „daň“ označeny kódem „OS“. Je to důležité pro následnou fakturaci dodacích listů v režimu osvobozeného plnění.
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8.14. Export převodních příkazů
Tato funkce slouží pro vytvoření souboru pro banku ve formátu definované
bankou. Soubor je možno odeslat na disketě nebo modemem.
Vstupním souborem pro funkci EXPORT jsou soubory s příponou BAN ukládané
do schránky, pokud je v PARAMETRY nastaveno ukládání převodních příkazů do
schránky. Aby bylo možno zamezit ukládání dalších převodních příkazů do tohoto
souboru po dobu provádění exportu, je možno schránku zablokovat. Po dobu zablokování schránky jsou pro ostatní uživatele zablokovány všechny funkce, ve kterých je možno vytvářet převodní příkazy. Po ukončení exportu je možno schránku
opět uvolnit pro ostatní uživatele. Doplňkové funkce umožňují vytisknout soubor
uložený ve schránce před jeho odesláním a po odeslání jej vymazat ze schránky.
Vlastní odeslání převodních příkazů provedete tak, že nejprve zablokujete
schránku, zvolíte soubor z určitého dne, směrový kód banky a
"Cíl". Do "cíle" se zadá cesta,
kam má být výsledný soubor zapsán. Pro zobrazení cesty použijte tlačítko vedle pole "Cíl".
Při potvrzení tlačítka "Export"
program bude požadovat zadání
identifikačních údajů pro odesílaný soubor.
Odeslané příkazy se ze
vstupního souboru nevymazávají. Pracovník, který odeslání provádí, proto musí sám dbát na to, aby nedošlo k vynechání odeslání, případně k duplicitnímu odeslání stejných dat (soubor *.BAN).
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Tlačítkem „Ukaž“ zobrazíte převodní příkazy v jednotlivých souborech. Odesílanou částku lze přepsat, úhrada se projeví jako částečná. Ze souboru můžete i
odstranit celý převodní příkaz kliknutím do prvního sloupce mřížky, záznam se
označí černým obdélníčkem a bude před odesláním do banky vymazán.

Při vytváření výstupního souboru se tiskne protokol o vytvořeném exportním
souboru.
Pro správný převod bankovního účtu je nutno dodržovat konvence pro zápis
bankovních účtů v systému KOSYS. Číslo se může skládat ze šestimístného předčíslí a max. desetimístného čísla účtu, oddělených pomlčkou. Předčíslí může chybět a
číslo účtu se může zapisovat zleva.

8.14.1. Komerční banka 0100
Je vytvářen soubor s příponou KPC, který je možno odeslat do banky na disketě nebo jej přečíst programem pro odeslání dat do banky modemem.
Postup práce v programu Moje banka při odesílání souboru vytvořeného systémem KOSYS:
připojit se do internetového bankovnictví MojeBanka Business, menu „Dávkové
příkazy“ a „Odeslání dávky do banky“. Vybrat formát „Kompatibilní média“,
kliknout na tlačítko „Procházet“, vybrat soubor vytvořený KOSYSem s příponou
KPC, „Odeslání“, zadat heslo, „Podepsat“ a „Odeslat dávku ke zpracování“.

8.14.1.2. Komerční banka 0100 – zahraniční platba
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Pro KB byla vytvořena možnost exportovat zahraniční platby. KB umožňuje zahraniční platby pouze prostřednictvím Přímý kanál a Profibanka. Za zahraniční
platbu je považován záznam přijaté faktury s nenulovým polem DEVIZ. Při vytváření faktury musí být vybrána adresa z adresáře. Během
exportu plateb je v panelu
exportu signalizována přítomnost zahraničních plateb
v exportovaném souboru:
V případě, že je zahraniční
platba nalezena v jiné bance
než KB, je hlášena chyba a je
zablokováno přepnutí na export zahraničních plateb. V
souboru pro KB mohou být
společně jak domácí, tak zahraniční platby, jejich export se provede odděleně podle polohy přepínače na panelu buď do souboru typu KM (domácí platby) nebo souboru BEST (zahraniční
platby). U zahraničních plateb je k zaplacení vždy částka uvedená v poli DEVIZ, na
částečné zaplacení se nebere ohled.

8.14.2. Živnostenská banka 0400
Formát Standard ŽB. V programu banky je třeba nastavit šablony EXPORT ZIBA
a STANDARD ŽB. Kontakt na odborníka banky je 224125014 (p.Adam).

8.14.3. Hypobanka 3900
Je vytvářen soubor pro program GEMINI-CS, kterým je možno odeslat příkazy
modemem do banky. V programu GEMINI je nutno nastavit v ÚDRŽBANASTAVENÍ-KONFIGURACE GEMINI parametr DBF. Soubor pak vstupuje ve funkci
SOUBOR-IMPORT.

8.14.4. Bank Austria 2800
Platí stejné podmínky jako pro Hypobanku.
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8.14.5. Creditanstalt 2700
Platí stejné podmínky jako pro Hypobanku.

8.14.6. Raiffeisenbank 5500
Platí stejné podmínky jako pro Hypobanku.

8.14.7. Vereinsbank 3800
Platí stejné podmínky jako pro Hypobanku.

8.14.8. Volksbank
Platí stejné podmínky jako pro Hypobanku.

8.14.9. ČSOB 0300
Vytváří soubor převodních příkazů ve formátu ABO nebo Multicash.

8.14.9.1. ČSOB 0300 – zahraniční platby
Lze vytvářet převodní příkazy i pro faktury v cizí měně, ale jen jako formát
Multicash. Na faktuře přijaté nesmí chybět
IBAN, SWIFT, číslo účtu, devizy, měna. Ve
funkci „Faktury – Export“ budete upozorněni na existenci zahraničních plateb
v souboru a pokud budete vytvářet převodní příkazy společně s tuzemskými, provedete export tuzemských a dále zahraničních plateb. Zaškrtnutím příslušného políčka volíte, jaký soubor převodních příkazů
pro Multicash vytváříte.

8.14.10. Česká spořitelna 0800
Standardně se používá ABO formát pro homebanking Servis24.
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8.14.11. ABN AMRO 5400
Vytváří se stejný soubor jako pro KB a IPB.

8.14.12. Moneta (dříve GE Money) 0600
Vytváří se soubor typu Multicash. Pro ABO formát zapněte v „PARAMETRY –
Bankovní účty“ formát exportu: ABO.

8.14.13. BNP-DRESDNER BANK 4000
8.14.14. Citibank 2600
Výsledný soubor lze vytvořit s příponou .TXT nebo .IMP. Pokud v parametrech
datové knihovny zvolíte u bankovního účtu formát Multicash, bude se vytvářet
soubor s příponou .CFD upravený pro Citi Direct.

8.14.15. Union banka 3400
Obdobný soubor pro export jako u KB. Liší se pouze v názvu souboru (s příponou
ABO).

8.14.16. eBanka 2400 (5500)
e-Banka přešla v roce 2008 pod Raiffeisenbank. Bývalý klient e-Banky může používat starý sw, pak změní v číselníku bankovních účtů směrové číslo na 5500 a ve
sloupci export vybere ABO. Pro nový sw od Raiffeisenbank (Gemini) se nechá
sloupec prázdný!
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8.14.17. Multicash
8.14.18. Gemini
8.14.19. Waldviertler Sparkasse 7940
8.14.20. HSBC 8150
8.14.21. ČNB
Formát FS2.

8.14.22. Fio banka 2010
ABO formát s příponou GPC.

8.14.23. Slovenská sporiteľňa 0900
ABO formát s příponou GPC v Eur.

8.14.24. Jiná banka
Je možné si vytvořit svůj program na přenos převodních příkazů do jiné banky.
Viz. kap. 15.2.
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9. ZAK - ZAKÁZKY
9.1. Popis modulu
Modul zabezpečuje evidenci zakázek pro ostatní moduly. Umožňuje provést
rozpočet nákladů na
sjednanou zakázku a
stanovit cenu zakázkovi. Uvnitř modulu
je možno hromadně
vydávat materiál ze
skladu.

ník prací (Třídy) a soupis materiálu a prací (Normy).

Úloha je vhodná
pro servisní, stavební
a montážní firmy.
Než začnete zadáním
zakázky, zadejte ce-

Příklad: Přijde zákazník s požadavkem postavení zdi, což pro nás bude Zakázka.
Víme jak dlouho bude trvat vykopání jednoho metru základu, kolik nás bude stát
práce na betonování a zdění – to vše zadáváme jednotlivě jako cenu hodinové práce do Tříd. Do Normy pak zahrnu potřebný materiál ze skladu a prováděná práce z
definovaných Tříd pro jeden metr zdi. Do Zakázky zadáme jen 100 metrů zdi, potřebný materiál a práce se nám dle počtu metrů přizpůsobí dané zakázce.
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9.1. Třídy
Číselník pracovních tříd, který se používá při tvorbě částky za montáž v normách. Změna provedená v tomto číselníku se projeví v číselníku norem až po
provedení změn tlačítkem „Přecenění
normy“ v číselníku
norem.

9.2. NORMY
V této funkci je udržován číselník prací a materiálu, který slouží k rozpočtu zakázek. Ke každé položce číselníku je možno definovat cenu za práci, dobu trvání
této operace, za režijní materiál a specifikovaný materiál, který bude vydáván ze
skladu. Rozdíl mezi režijním materiálem a materiálem vydávaným ze skladu je ten,
že režijní materiál není ze skladu vydáván na specifickou zakázku.
Doplnění
nové
normy se provede
tlačítkem „Nový“. V
zobrazeném okně se
doplní číslo a název
normy, její měrná
jednotka. Pro doplnění částky za montáž platí následující
pravidla:
Vyplní se počet
minut nebo hodin a
třída, program použije hodinovou sazbu z číselníku tříd a vypočte částku za montáž. Druhá možnost je nechat prázdná pole minut, hodin a třídy a zapsat přímo
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částku za montáž. Pro tvorbu norem doporučujeme používat třídy; možnost zadávat přímo montáž byla používána v dřívějších verzích. V poli poznámka lze k normě připojit text dlouhý maximálně 64000 znaků, který bude vypisován pod normou v sestavě rozpočtu. Do tohoto pole lze uvést podrobnější pokyny k vykonání
operace. Pokud v číselníku tříd upravíte hodinovou sazbu, nebude promítnuta do
číselníku norem, dokud neuděláte změnu částky v poli Montáž v číselníku norem.
Tlačítkem „Přecenění normy“ je možno provést hromadné změny v číselníku
jen jedné normy nebo všech.
Změna ceny materiálu podle ceny PCEN2-PCEN9 promítne aktuální ceny z číselníku materiálu z modulu Sklady do souboru norem. Tuto změnu lze provést buď
hromadně pro celý soubor norem nebo pouze pro jednu normu, jak bude popsáno dále. Obecně platí, že všude v modulu Zakázky se pracuje s tou cenou PCENx,
která je nastavena v parametrech modulu Zakázky.
Tlačítkem „Soupis
materiálu“ zobrazíte
materiál specifikovaný
pro danou normu. Další materiál je možno
doplnit tlačítkem „Nový“. Zobrazí se číselník
položek skladu; číslo
vybraného materiálu,
název, cena a počet
kusů jsou přeneseny
do soupisu. Množství a
jednotkovou cenu lze přepisovat přímo v okně soupisu materiálu (podbarveno žlutě). Tlačítkem „Přecenit“ můžete přepočítat ceny materiálu cenou zadanou
v parametrech modulu Zakázky.
Tlačítkem „Tisk“ vytisknete číselník norem nebo rozpis normy, což je seznam
materiálu, prací a technologického postupu uvedeného v normě.
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9.3. ZAKÁZKY
V obrazovce evidence zakázek jsou základní informace o jednotlivých zakázkách. Stav zakázek je označen barevně.

Na obrazovce jsou tyto údaje o zakázkách:
ZAKÁZKA

Označení zakázky složené z libovolných znaků.

NÁZEV

Název zakázky. Stručný popis, popř. počet kusů.

NEVYSKLADNĚNO

Pokud je označeno žlutě, nachází se u zakázky
nevyskladněný materiál

ZAHÁJENÍ

Datum zahájení zakázky.

UKONČENÍ

Datum ukončení zakázky.

OZNAČENÍ

Můžete zaškrtnutím označit více zakázek k tisku přehledu o vydaném materiálu na zakázku

SW

Označení stavu zakázky (nová, zahájená, ukončená,
připravená k fakturaci, fakturovaná, zrušená)

CENA

Orientační cena domluvená se zákazníkem.

MATER. PLÁN

Cena materiálu, která se doplní z rozpočtu (po tisku).

MATER. SKUT

Cena materiálu, která se doplňuje z modulu UCT
po stisknutí tlačítka „Výpočet skutečných nákladů“.
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MZDY PLÁN

Cena práce, která se doplní z rozpočtu (po tisku).

MZDY SKUT

Cena práce, která se doplňuje z modulu UCT

539

po stisknutí tlačítka „Výpočet skutečných nákladů“.
NÁKLADY PLÁN

Náklady plánované, které se doplní z rozpočtu

NÁKLADY SKUT

Náklady skutečné, které se doplní z modulu UCT
po stisknutí tlačítka „Výpočet skutečných nákladů“.

%PLNĚNÍ

Poměr mezi plánovanou cenou zakázky
a skutečnou z modulu Účetnictví.

9.3.1. Doplnění zakázky
Nová zakázka se vyplní po stisknutí tlačítka „Nový“. Vyplní se jednotlivá pole
formuláře jako číslo a název zakázky, adresa odběratele. Pro výběr adresy
z adresáře použijte tlačítka. Pole „SW“ slouží k označení stavu zakázky:

Prázdné pole

nová

Z

zahájená, barva zelená.

K

ukončená, barva modrá

P

připravená k fakturaci, barva šedá
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F

fakturovaná, barva fialová

X

zrušená, barva fialová
(nenabízí se v seznamu u dokladů)

Rámeček „Středisko“ slouží k vytvoření vnitropodnikové zakázky. Harmonogram slouží ke sledování vytížení. Údaje se použijí do grafu. Zakázku po ukončení
lze opravovat tlačítkem „Oprava“. Tlačítkem „Výmaz“ se provede odstranění zakázky.

9.3.2. Změna zakázky
Program dovolí provést změny v základních informacích o zakázce tlačítkem
„Oprava“. Pole, která je možno opravit, nechá program přístupná. Pokud již na zakázku byl vyskladněný materiál nebo bylo účtováno, změna označení zakázky se již
do zaúčtovaných dokladů ani do skladu nepromítne.
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9.3.3. Rozpočet zakázky

které je nutno k realizaci zakázky provést.

Rozpočet zakázky
je možno vytvářet
nebo prohlížet a
upravovat. Pokud zakázka v evidenci neexistuje, doplňte ji tlačítkem „Nový“. Pak
kliknutím myši vyberte zakázku a použijte
tlačítko „Rozpočet“.
V okně rozpisu zakázky jsou uvedeny
operace
(Normy),

Novou
operaci
doplníte
tlačítkem
„Nový“; bude zobrazen číselník norem a
zvolená norma bude
doplněna. Pokud do
pole FILTR zadáte
počáteční znaky názvu normy a zatrhnete pole VŠECHNY,
budou z číselníku norem vybrány všechny
operace
začínající
těmito znaky. Tím je možno zařazovat celé skupiny operací najednou. Před výběrem normy je třeba zadat množství operace a tlačítkem „Vybrat“ se norma přesune do rozpočtu zakázky.
Pokud v rozpisu zakázky použijete tlačítko „Soupis materiálu“, bude zobrazen
rozpis materiálu na vybranou normu. Rozpis materiálu je možno upravovat, ale je
třeba si uvědomit, že tyto úpravy se promítají do číselníku norem, tedy i do všech
případů, kdy je norma použita. Oprava množství a ceny na vybraném materiálu se
provádí přímo v mřížce ve žlutě podbarveném poli.
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Dříve popsaným způsobem je soupis materiálu definován vždy vazbou s číselníkem norem. Aby bylo možno na zakázku doplnit i materiál bez vazby na normy,
je zavedena funkce „matN“ v rozpisu zakázky, která do číselníku norem doplní
jednu položku vytvořenou podle čísla zakázky. Záznam s tímto číslem je doplněn
také do rozpočtu. K tomuto řádku rozpočtu je možno definovat libovolný počet
položek materiálu pomocí funkce „Soupis materiálu“ a tlačítka „Nový“.
Po každé úpravě rozpočtu jsou do číselníku zakázek zaneseny nové hodnoty
MZDY a MATERIÁL a vypočtena nová cena zakázky. Tyto hodnoty je možno
v číselníku zakázek prohlížet přímo na obrazovce.
Tlačítkem „Výpočet skutečných nákladů“ se spustí funkce, která vypočte skutečné náklady na jednotlivé zakázky zaúčtované v modulu UCT a změní dosavadní
hodnotu v zobrazovaném souboru. Po spuštění funkce je možno modifikovat parametry pro výběr nákladů z UCT.

9.3.4. Tisk
Po stisknutí tlačítka „Tisk“ je možno volit tisk sestav:

9.3.4.1. Výdej na označené zakázky
Zaškrtnutím zakázky ve sloupci „Označ“ můžete vybrat více zakázek k tisku. Vytiskne se materiál vyskladněný na označené zakázky za zvolené období. Tisk lze
omezit na konkrétní sklad a dále zvolit cenu nákupní PCEN1 nebo jednu z prodejních PCEN2-9.

9.3.4.2. Příjem na zakázku
Pro zvolenou zakázku vytiskne sestavu všech příjmů provedených v modulu
Sklad na tuto zakázku.
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9.3.4.3. Rozpočet zakázky
Před tiskem sestavy můžete zadat
jméno projektanta,
kdo vypracoval a
schválil
rozpočet.
Dodavatel a investor
se přebírají ze zadané
zakázky. Tyto informace se zobrazí na
úvodní stránce rozpočtu
spolu
s celkovou cenou zakázky. Dále následuje
celková cena práce a použitého materiálu z norem zadaných v rozpočtu materiálu
zakázky. Pod tímto souhrnem je vypsán detailní rozpis materiálu včetně ceny za
měrnou jednotku, počet a celková cena použitého materiálu. V soupisu montážních prací je uvedeno množství hodin, cena, režijní materiál a celková cena konkrétní montážní práce.

9.3.4.4. Zakázkový list
Znění zakázkového listu si můžete upravit v parametrech modulu. Po zadání
zakázky doplníte informace do poznámky zakázkového listu, které se následně na
této sestavě tisknou. Můžete např. doplnit informace při převzetí vozu do opravy,
jako je počet ujetých km, stav palivové nádrže, apod.

9.3.4.5. Seznam zakázek
Vytiskne se seznam všech zakázek v evidenci.

9.3.4.6. Výsledovka
Označení zakázky bude vyhledáno v modulu Účetnictví a vytiskne se výkaz zisku a ztráty této zakázky. Předpokladem je označení zakázkou všech účtovaných
dokladů vztahujících se k dané zakázce (faktury přijaté, vydané, příjem a výdej ze
skladu, mzdy, aj.).
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9.3.4.7. Hlavní kniha
Stejně jako v předchozím tisku se tiskne k datu zadanému na horní liště KOSYSu. Vytisknou se všechny účty označené konkrétní zakázkou. Pokud chcete tisknout jen některý účet, pak tak můžete učinit při tisku hlavní knihy v modulu Účetnictví.

9.3.5. Hromadný výdej na zakázku
Funkce se spouští tlačítkem „Vyskladnění“ po zvolení zakázky. Zobrazí se souhrnný rozpis materiálu rozpočtený na zakázku, která byla před volbou aktivní.
Na obrazovce je
u jednotlivých položek materiálu zobrazeno
rozpisem
požadované množství, kolik již bylo ze
skladu vydáno a jaký je stav tohoto
materiálu na skladě. Jednotlivé řádky
jsou odlišeny barevně podle stavu
množství.
Pokud
bylo požadované množství vydáno, je řádek fialový, jestliže není dostatečné
množství ve skladu, je řádek zelený, ostatní řádky jsou šedé. V této obrazovce je
možno označit vybrané řádky a podle těchto označených řádků provést hromadný
výdej ze skladu. Pokud není ve skladu požadované množství, bude proveden výdej
pouze toho množství, které je ve skladu. Označení řádků je možno provést jednotlivě zaškrtnutím ve sloupci OZNAC nebo hromadně stisknutím tlačítka „Označ“.
Odznačit lze všechny řádky tlačítkem „Odznač“. Vlastní hromadný výdej na zakázku se provede po stisknutí tlačítka „Výdej“. Program vyskladní ze skladu buď požadované množství, pokud je ve skladu, nebo jen to množství, které tam je, vytiskne výdejku a zaúčtuje výdej do UCT. Podle toho, jak je nastaveno účtování
středisek v tabulce účtování, použije střediska. Je možno nastavit použití střediska
z karty, jako odběratelské středisko se použije středisko "naSTŘ" zadané v základním formuláři zakázky.
Rezervace zásob na zakázku se zajistí zadáním čísla zakázky v přehledu příjmů
při zpracování příjmu zásob v modulu Sklady. Toto číslo zakázky se zapíše na kartu.
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V popisované funkci hromadného výdeje na zakázku je pak možno zvolit, že se výdej na zakázku má provést pouze z těch karet, které jsou označeny shodnou zakázkou. Je nutno mít na paměti, že v ostatních funkcích systému KOSYS, ve kterých je možno provést výdej zásob, se provede výdej bez ohledu na to, jaká zakázka je zapsána na kartě.

9.3.6. Chybějící materiál
Vytiskne se sestava materiálu chybějícího ve skladu pro označené zakázky ve
sloupci Označ.

9.3.7. Skutečné náklady
V evidenci zakázek jsou sloupce pro plánovaný materiál a mzdy, do kterých se
zapíše cena materiálu
a
práce
z rozpočtu zakázky.
Do sloupců skutečných nákladů pak
lze
doplnit
z účetnictví skutečné náklady na danou zakázku a do
sloupce Plnění se
nám pak vypočte
procentní
podíl
mezi plánovanou a
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skutečnou cenou.

9.3.8. Faktury
Zobrazí se seznam všech faktur označených danou zakázkou. Lze zobrazit jen
odeslané, jen přijaté nebo oboje s tím, že nám program zobrazuje rozdíl mezi vydanými a přijatými fakturami. Přehled lze i tisknout.

Pozn.: Fakturace zakázek se provádí v modulu Faktury podle kapitoly 8.3.1.3.
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10. Daňová evidence (Jednoduché účetnictví)
Modul je alternativou
podvojného účetnictví. V
systému může být nainstalováno buď jedno nebo druhé účetnictví. Při nainstalování jednoduchého účetnictví je zablokováno účtování
do podvojného účetnictví,
které je popisováno v jiných
kapitolách. Není udržován
žádný datový soubor, jako je
tomu při použití podvojného
účetnictví, data do peněžního deníku se vyzvedávají
pokaždé, když je spuštěna funkce jednoduchého účetnictví. Data se vyzvedávají ze
souboru pořízeného funkcí "Výpis z účtu" v modulu FAKTURY a ze souboru pořízeného funkcí "Pokladna" v Účetnictví. To má tu výhodu, že pokud je nutno provést
opravu v pokladně nebo ve výpisu z účtu, promítne se tato změna do peněžního
deníku. V následujících dvou kapitolách jsou popsány pouze odlišnosti dané použitím jednoduchého účetnictví.
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10.1. Výpis z účtu
Tato funkce se nachází v modulu „Faktury“ a všechny operace mimo účtování
se provádějí tak, jak jsou
popsány v kapitole o fakturách.
Při použití jednoduchého
účetnictví se po vstupu do
obrazovky s výpisy zobrazí
stejná
mřížka
jako
s podvojným účetnictvím.
Ve sloupci „Účet“ ovšem naleznete číslo sloupce peněžního deníku. Rozdíl je na
formuláři pro zadávání jednotlivých položek výpisu,
kde je číselník s nabídkou čísla sloupce peněžního deníku.
Vlastní volbu čísla sloupce provedete tak, že po doplnění nebo opravě řádku
výpisu vyberete pomocí nabídky vedle pole „účet“ v
zobrazeném okně patřičný
sloupec, kam má být položka zaúčtována. Číslo můžete
také do tohoto pole přímo
zapsat.
Obdobně jako v podvojném účetnictví je možno
použít párování nevyřízených položek funkcí „Import“. Program spáruje platbu s fakturou a místo zápisu
do UCT nabídne účet jednoduchého účetnictví, který zapíše do záznamu.
Další odchylkou proti podvojnému účetnictví je přístupnost polí na vyřízených
záznamech. Po stisknutí tlačítka „Oprava“ je přístupné pole DPH. Do tohoto pole
program přenáší hodnotu DPH při zaplacení faktury. Při vytváření peněžního deníku se použije hodnota DPH z tohoto pole. Při částečné úhradě faktury je nutno
provést korekci DPH podle Opatření FMF 370/1992 čl.7 odst.3.
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10.2. Pokladna
V této funkci jsou zablokovány operace, které slouží k zaúčtování pokladny do
podvojného účetnictví, pole STR se nevyužívá. Po doplnění nebo opravě záznamu
postupujete stejně jako při účtování popsaném v předcházející kapitole. Podrobný
návod, jak využívat funkci POKLADNA, najdete v kapitole o podvojném účetnictví.
Při úhradě faktury tlačítkem "Faktura" se zpřístupní pole DPH. Do tohoto pole

se přenese DPH evidované v záznamu faktury. Při vytváření peněžního deníku se
opět použije tato hodnota DPH. Při částečné úhradě je nutno toto pole upravit
podle Opatření FMF 370/1992 čl.7 odst.3.
Zvláštní funkci má pokladna označená "X". Příjmy a výdaje z této pokladny
budou při vytváření peněžního deníku použity pouze do sloupců určených číslem
účtu a nebudou uvedeny ve sloupci "hotovost". Tato pokladna slouží k zaúčtování
operací, které je nutno do peněžního deníku zaúčtovat, aniž by se změnil stav
běžného účtu a pokladny. Jako příklad uvedeme zaúčtování časového rozlišení
akontace leasingu.
Pokladna "X" bude programem použita pro zapsání záznamu s DPH při vytištění odeslané faktury s DPH, jejíž konečný součet je nulový. To je například faktura
zaplacená zálohou. Do pokladny "X" bude zapsán záznam s nulovou částkou a s
nenulovou DPH. Tento záznam se provádí, protože DPH do peněžního deníku se
přebírá pouze z výpisu z účtu a z pokladen.
Další zvláštností pokladny "X" je, že je možno do ní zapsat doklad, jehož celková částka je nulová. Tento doklad použijete opět např. při zapsání přijaté faktury s
DPH, která byla zaplacena zálohou, jejíž součet je proto nulový.
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Je samozřejmé, že místo účtování dokladů, jejichž součet je nulový, je možno
použít zápisu dvou dokladů, jejichž součet je nulový. Doporučujeme používat tento způsob.
Pokladna označená "?" se nepřenese do účetního deníku. Je určená např. pro
vzájemné vyrovnání. Pozor u plátců DPH na rozdíl v částkách DPH během vyrovnání! DPH se do deníku také nepřenáší.
Číslo dokladu se do peněžního deníku přenese z pokladny celé. Pokud používáte více pokladen, doporučujeme pro přehlednost využít řady dokladů a v prvém
znaku čísla dokladu uvádět číslo pokladny.
Záznamy pokladny je možno zablokovat tlačítkem „Blokování“. Zablokované
záznamy mají na obrazovce fialovou barvu a nelze je opravovat a rušit.
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10.3. Deník
Peněžní deník má následující sloupce:
Označení operace
č.4 Datum
č.5 Číslo dokladu
č.6 Text popisující operaci
Peněžní prostředky
č.7 Hotovost
č.8 Zůstatek hotovosti
č.9 Běžný účet
č.10 Zůstatek běžného účtu
Průběžné položky
č.11 Příjmy
č.12 Výdaje
Příjmy
č.13 Příjmy celkem
Příjmy zahrnuté do základu daně
č.14 Prodej zboží
č.15 Prodej výrobků a služeb
č.16 Ostatní
č.17 Dílčí součet
Příjmy, které základ daně neovlivní
č.18 Příjmy již zdaněné
č.19 DPH
č.20 Úvěry, dotace a peněžní dary
č.21 Vlastní vklad podnikatele
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č.22 Ostatní
č.23 Dílčí součet
Výdaje
č.24 Výdaje celkem
Výdaje na dosažení a udržení příjmů
č.25 Nákup materiálu
č.26 Nákup zboží
č.27 Mzdy
č.28 Sociální a zdravotní pojištění
č.29 Provozní režie
č.30 Dílčí součet
Výdaje, které základ daně neovlivní
č.31 Nákup majetku
č.32 Daň z příjmu podnikatele
č.33 Čerpání zákonné rezervy
č.34 DPH
č.35 Výdaje na osobní potřebu
č.36 Peněžní dary
č.37 Ostatní
č.38 Dílčí součet
Pro každý účet lze zvolit tzv. analytický účet. To umožňuje rozdělit jeden sloupec peněžního deníku do dalších podsloupců (analytických účtů). Analytické účty
lze doplnit ve funkci „Účty“ v modulu účetnictví. V této funkci můžete tlačítkem
„Nový“ zadat nové nebo tlačítkem „Oprava“ opravit.
Při všech výpočtech jednoduchého účetnictví se použijí pouze první dvě číslice
z čísla účtu, ale ve funkci DENÍK/ANAL.ÚČ je možno každý vybraný účet vytisknout
v členění podsloupců 1 až 99.
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10.3.1. Výpočet
Tato funkce provede vytvoření souboru z dat bankovních výpisů a pokladen.
Funkce musí být provedena dříve, než použijete funkce popsané v následujících
kapitolách. Pokud nebude proveden výpočet a bude použita některá z následujících funkcí, bude hlášena chyba a bude vyžadováno spuštění výpočtu.
Po vytvoření souboru bude na obrazovce zobrazena levá část deníku, kterou je
možno prohlédnout a pak opustit.
Soubor bude zrušen až operací, která by mohla změnit jeho obsah, např. operací ve výpisu účtu nebo v pokladně.
Výpočet se provádí pro rok zadaný v PARAMETRECH. Pokud rok změníte, je
nutno opustit modul UCT, protože program si rok nastavuje pouze při vstupu do
modulu.
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10.3.2. Tisk peněžního deníku
Peněžní deník byl nahrazen sestavou „Tisk roční daňové evidence“.

10.3.3. Přehled o účetním stavu firmy
Ve funkci se zobrazí přehled o stavu finančních prostředků celé firmy nebo vybrané zakázky. Pokud je zobrazen stav firmy, bude v pravé části obrazovky zobrazena tabulka, kde jsou konečné stavy průběžných položek, pokladny, běžného
účtu, dále pohledávky a závazky, hodnota a odpisy majetku, daňový základ a z toho vypočtená daň z příjmu. Částka daně je pouze informativní, nejsou v ní zahrnuty odpočitatelné položky.
Z této obrazovky je možno
tlačítkem "Tisk" vytisknout
jednostránkovou tabulku se
stavy účtů v jednotlivých měsících. Pod tabulkou jsou obraty
za poslední tři měsíce a odhad
daňového základu a daňové
povinnosti ve variantě přiznání
skutečných výdajů a ve variantě přiznání výdajů procentem z
příjmů.

10.3.4. Grafické zobrazení hospodaření
Aby bylo možno posoudit prosperitu firmy bez složitých rozborů částek v peněžním deníku, je možno graficky zobrazit následující ukazatele:


PŘÍJMY
Příjmy zaevidované na běžném účtu a v pokladně



VÝDAJE
Výdaje zaevidované na běžném účtu a v pokladně
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POKLADNA
Příjmy a výdaje v pokladně



POKLADNA (zůstatek)
Zůstatky pokladny



ÚČET
Příjmy a výdaje na běžném účtu



ÚČET (zůstatek)
Zůstatky běžného účtu



ZISK
Vývoj zisku během sledovaného roku



FINANCE (zůstatek)
Zůstatky všech financí v pokladně a na běžném účtu



FAKTURY
Dále lze zvolit: Odeslané, odeslané nezaplacené, přijaté, přijaté nezaplacené.

Po zvolení funkce bude na obrazovce zobrazen vybraný graf a tabulka, ve které
je počet zjištěných případů, minimum, maximum a aritmetický průměr. Pokud tato tabulka zakrývá část grafu, lze ji klávesou SHIFT uschovat.
V grafu jsou znakem "+"
zobrazeny jednotlivé položky. Z jejich rozptylu lze jen
někdy odhadnout, zda mají
stoupající nebo klesající
tendenci. Proto je na obrazovce znakem "o" naznačen
průběh tzv. regresní přímky,
která je vypočtena z rozptýlených hodnot grafu. Její
pozice a sklon naznačuje, jak by vypadal průběh hodnot, kdyby nebylo jejich roz© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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ptylu. Takto si můžete zobrazit např. zisk a zjistíte, zda má klesající nebo stoupající
tendenci.

10.3.5. Tisk vybraného analytického účtu
Tato funkce vytiskne přehled o položkách zaúčtovaných na analytické účty. Sestavu je možno vytisknout buď za celý rok nebo za měsíc. Program vyžaduje vybrat číslo účtu, které má být tištěno. Pokud bude vybrán dvoumístný účet, budou
vytištěny všechny jeho analytické účty. Jestliže vyberete některý z analytických
účtů, bude se program dotazovat, zda má být tištěn pouze vybraný podúčet nebo
všechny podúčty patřičného účtu. Sestava je tištěna na papír formátu A4, na který
je možno vytisknout pět sloupců podúčtů. Pokud program zjistí více než pět
podúčtů, vytiskne tolik sestav, kolik pětic účtů nalezne. Před tiskem je možno zvolit, zda tištěné částky mají být uvedeny s DPH nebo bez DPH.

10.3.6. Přehled analytických účtů
Vytiskne souhrnný přehled všech účtů a podúčtů za zpracovávaný rok.

10.3.7. Tisk roční daňové evidence
Je zjednodušenou sestavou proti dříve používanému deníku. Obsahuje stejné
informace s členěním na příjmy a výdaje, dále pak na daňové a nedaňové, dph.
Do této sestavy se dostávají všechny peněžní toky uvedené v pokladnách a bankovních výpisech. Aby se dph odečetlo od celkové zaplacené částky, musíte jej
uvádět v poli „DPH do deníku v pokladně a ve výpisu z banky v poli „daň“. U částečných úhrad tuto částku ponížíte poměrem zaplacené částky ku celkové.
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10.3.8. Kontrola příjmů
*10.3.8.*
Funkce může napomoci
při stanovení hranice obratu podle §4a zákona
235/2004 Sb. V obratech za
posledních 12 měsíců jsou
zahrnuty příjmy v bance a
pokladně mimo úhrad faktur. Dále pak seznam všech
odeslaných faktur bez ohledu na zaplacení. Faktury
se do přehledu vybírají
podle datumu uskutečnění
zdanitelného plnění. I neplátce musí postupovat podle §21 Zákona o DPH. Pokud
budou bankovní účet nebo pokladna kumulovány dříve, bude výsledek nesprávný.
Období 12 po sobě jdoucích měsíců zpětně lze ovlivnit datem hlaviček sestav na
horní liště KOSYSu.“ Kontrola probíhá rovněž při vstupu do datové knihovny a při
ukončení práce v datové knihovně.

10.3.9. Nájemné
Tato funkce slouží k vyúčtování nájemného. Umožní evidenci nájemného zaplacených záloh za energie a jejich vyúčtování. Ve všech platbách a předpisech zadejte stejnou zakázku.
Např. nájemník platí 10000 nájem a 5000 zálohy na energie. Nájemné zadejte
na každý měsíc do záložky "Předpis" spolu se zakázkou. Při platbě záloh za energie
za nájemníka zadávejte stejnou zakázku, pokud bude připsána platba (16000) od
nájemníka, zase zadejte do platby zakázku.
Při vyúčtování zadejtte zakázku a datum vyúčtování. Podle uvedeného příkladu
bude přeplatek 1000 Kč. Program zpracuje všechny platby se zadanou zakázkou z
bank a pokladen a přidá k nim předpisy s obráceným znaménkem (-). Výsledek vyúčtování je v poli CELKEM a na sestavě.
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10.4. Počátky
Tato funkce slouží k zadání počátečních zůstatků jednotlivých sloupců, pokud
začnete vést peněžní deník v systému KOSYS uprostřed roku. Pokud začnete od
začátku roku, nemá funkce smysl.

10.5. Účty
Funkce umožňuje údržbu podsloupců peněžního deníku. Každý sloupec (účet)
je možno rozdělit do max 99 podsloupců (anal.účtů). Tlačítkem „Nový“ se podsloupec doplňuje, tlačítkem „Výmaz“ ruší. „Tiskem“ je možno vytisknout seznam
sloupců a podsloupců.

© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

559

10.6. Manager
Funkce pro zobrazení finančních prostředků na všech bankovních účtech a pokladnách, závazků a pohledávek, které jsou v dané chvíli k dispozici.

10.7. DPH při použití daňové evidence (JUC)
Je nutno si uvědomit, že peněžní deník se vytváří ze souboru výpisu z účtu a ze
souboru pokladen. Peněžní deník zachycuje pouze pohyb peněz z firmy a do firmy.
Formulář pro odvod DPH se naopak vytváří ze všech souborů, kde DPH vzniká.
Neexistuje metoda, jak zkontrolovat DPH pro odvod a vrácení a DPH přenesené
do deníku pro snížení nákladů a výnosů. Buďte proto pozorní při práci s DPH.
Částky DPH, které se použijí pro vytváření peněžního deníku, se uchovávají a jsou
přístupné ve funkci FAK-VÝPIS a UCT-POKLADNA. Při částečných úhradách faktur
se DPH přenáší poměrnou částkou. Tato varianta je zavedena pro možnost rozúčtování jednotlivých plateb. Pokud se jedná o částečnou úhradu, je nutno toto pole upravit ve smyslu Opatření FMF 370/1992 čl.7 odst.3.
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11. ODB - ODBYT
Subsystém řeší evidenci objednávek zákazníků, prodej zboží, tisk dodacích listů
a následnou fakturaci. Prodej probíhá podle evidovaných objednávek nebo také
bez objednávky. Pro skladové položky je možné v tomto subsystému zadat další
doplňující údaje např. cizojazyčný text nebo obrázek. Pro záznam v adresáři je
možné doplnit návaznost na fakturační adresu a pro každou fakturační adresu je
možno doplnit individuální ceník včetně EAN nebo ID čísla odběratele. Faktury je
možné vystavovat jednotlivě nebo v dávce za den. Jednotlivé dodací listy je možné
slučovat do jedné faktury. Formuláře faktur, dodacích listů i objednávek je možné
graficky upravit dle potřeb odběratelů a dodavatelů. Subsystém dále obsahuje
funkce pro objednání zboží u dodavatelů včetně vytvoření příjemky ve skladu na
základě splněné objednávky.
Vazba na další subsystémy:


MTZ - Vyskladnění prodaného zboží nebo materiálu, zadání objednávky, vytvoření nabídky. Číselník materiálu, číselník druhů, tabulka účtů.



FAK - Evidence faktur vystavených v subsystému odbyt. Adresář firem, tabulka účtů. DPH.



UCT - Zaúčtování všech operací, pokladna.
Vstup do subsystému:
Po volbě subsystému
ODB je na obrazovce úvodní
menu subsystému, v němž si
můžete zvolit některou z dále
popsaných funkcí.
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11.1 . Sklad
Datový soubor je společný i pro subsystém MTZ, kde se také provádí příjem
na sklad a další skladové operace. Jestliže má být zboží vyskladněno, musí být požadované množství na skladě.
Položky souboru viz. MTZ. Zvláštní význam pro Odbyt má údaj „OZNAČ.“ (typ
zboží). Je-li hodnota této položky "B" je toto zboží chápáno jako vratný obal a na
základě tohoto údaje je záznam zařazen do evidence vratných obalů. Tiskové sestavy z číselníku materiálu můžete tisknout v subsystému MTZ. Zatržení pole „Texty“ umožňuje zobrazit dodatečné údaje pro položku číselníku. Kliknutím na tlačítko „Oprava textů“ je možné tyto údaje opravit. Tyto údaje využívá pouze subsystém ODBYT. Údaje jsou shodné pro číslo materiálu (zboží), pokud je vedeno na více skladech. Vyplněné údaje je možno také tisknout na dokladech. Zatržením pole
„Ceny“ je zobrazen panel prodejních cen Zobrazení PCEN1 souvisí s nastavením
parametru „Povolit prodej za PCEN1“ v ss. FAK. Sloupec „O“ umožňuje označit některé záznamy pro tiskové funkce.
Funkce „Přeskladnění“ umožňuje převést zadané množství na jinou skladovou
položku v rámci vybraného skladu. Provede se současný výdej a příjem.
Tisk. Volba „Tisk čárových kódů“ vygeneruje soubor z označených položek pro
import do programu tiskárny čárových kódů. Volba popisky vytiskne pro označené záznamy popisky na zboží. Volba „Ceník“ vytiskne pro označené záznamy formulář se skladovým číslem názvem a vybranou cenou. Výstup je také možné směrovat do souboru XLS. Volba „Stav skladu a objednávek“ tiskne sestavu se sloupci
skladové číslo, název, stav skladu, nedodané od dodavatelů, nedodané odběratelům“
Volba „Obrázek“ umožňuje mít připojeno k položce zobrazení. Obrázek může
být vložen přímo do databáze číselníku v subsystému MTZ, nebo může být umístěn v adresáři \KSOFT\OBRAZKY ve tvaru BMP, JPG, HTM. Jméno souboru s obrázkem musí být shodné s CISMAT nebo s názvem položky.
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11.2. Adresář
Adresář je společný pro celý systém KOSYS, tzn. že adresář se dá aktualizovat v
libovolném místě systému. Subsystém ODB používá termín adresa příjemce (kam
je odesláno zboží) a adresa plátce (kam se posílá faktura). Pokud jsou adresy
shodné, založí se do adresáře jako jedna položka, v opačném případě jsou v adresáři dva samostatné záznamy. V záznamu adresy příjemce vyplňte pole „Číslo adresy plátce„ a tím vytvoříte vazbu mezi těmito adresami. Řádek bude mít šedou
barvu. Při zadávání objednávky nebo faktury se po výběru adresy příjemce automaticky doplní adresa plátce. Důležité pro ODBYT jsou: "SPLATNOST" - hodnota se
přičte ke splatnosti nastavené v parametrech subsystému; "PCEN" - podle vyplněné hodnoty je nastavena nabídka cen při pořizování objednávky nebo při prodeji;
"SLEVY" - při prodeji se podle tohoto nastavení automaticky přepočte prodejní
cena a sleva je vyčíslena na dodacím listu i faktuře.
Rozdílový ceník – Funkce umožňuje pro každou adresu plátce zadat libovolné
ceny zboží nebo slevy (zalistování) . Do pole CISMAT/Druh se zadá skladové číslo
nebo označení druhu a přepínačem se označí co zadané číslo vyjadřuje. Pro druh
má smysl dále vyplnit pouze pole sleva (sleva musí obsahovat znaménko minus).
Je-li zadaným číslem skladové číslo je možné zadat všechny pole. Je-li zadána „Cena akce“ má přednost před hodnotou „Rozdílová cena“. Zadané hodnoty jsou používány při zadání objednávky a při prodeji. Pole „Čárový kód „ a „Kód odběratele
/ dodavatele“ se mohou tisknout na dodacím listu, faktuře, objednávce.
Export dat je možné provést do formátu pro program služby PPL a program
Česká pošta 2000.
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11.3. Evidence objednávek
Evidence objednávek je rozdělena na dvě části, a to "Evidence aktuálních objednávek" a "Evidence splněných objednávek". Funkce „Výmaz objednávek“ provede zrušení všech záznamů do zadaného data. Funkce „Kopie“ umožňuje přenos
dat na jiné pracoviště s variantou všechny záznamy nebo jen nové. Ostatní volby
menu jsou přehledy ze souborů aktuálních i splněných objednávek dle různých
kritérií.

11.3.1. Evidence aktuálních objednávek
Tato funkce zajišťuje evidenci objednávek odběratelů a sledování jejich plnění.
V každém řádku obrazovky jsou údaje o jedné položce objednávky. Údaje z tohoto
souboru objednávek je možno použít při prodeji zboží, kdy je možno po vybrání
objednávky, která se má expedovat, upravit množství, zrušit některou položku z
prodeje, popř. dodat další položku zboží, která nebyla na objednávce zaevidována.
Tiskem dodacího listu nebo faktury je aktualizován sloupec "NEDODÁNO" popř. je
položka objednávky přesunuta do souboru vyřízených. Tak je možno evidovat objednávku na větší množství zboží a expedovat v po částech v různých termínech.
Kliknutím na tlačítko „Nová objednávka“ je zobrazen panel pro zadání hlavičky
objednávky. Pole „Sleva z adresáře“ a „PCEN“ jsou přenesena z vybrané adresy
plátce. Pokud je v parametrech programu zapnut parametr „Opravovat cenu při
zadání objednávky“ je možné tyto údaje opravit. Pole „Číslo objednávky“ může
obsahovat číslo odběratele nebo vaše vlastní číslování. Pole může obsahovat také
písmena. Doporučujeme pro přehlednost vyplňovat. Pole termín je výchozí termín
pro dodání zboží. Pro každou položku objednávky je možno tento termín změnit.
Pole „Dealer“ a „Provize“ je opět doplněno na základě adresáře a je-li
v parametrech programu zapnut parametr „Zadávat dealery“ je možné hodnotu
změnit. Pole „Doprava“ vyjadřuje způsob jak bude dodávka expedována. Hodnota
se vybírá z tabulky, kterou najdete v menu ve funkci „PRODEJ“. Měna označuje,
v jaké měně je objednávka zadána.
Po opuštění tohoto panelu se zobrazí panel pro zadání první položky objednávky.
Práce s výběrem ve skladu je shodná s ostatními subsystémy. Navíc jsou zde
položky „Sleva“ ve které je možné zadat slevu platnou jen pro tuto položku. Tato
sleva se sčítá se slevou z hlavičky objednávky. Položky „Zakázka“ a „Zaka2“ umožňují přiřadit jednotlivé položky objednávky jiným zakázkám. Údaj „Zaka2“ je pouze
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informativní a nepřenáší se do MTZ ani UCT. Údaj „Termín“ přiřazuje datum, kdy
má být položka objednávky splněna.


Oprava hlavičky
Umožňuje provést opravu údajů vztahujících se k hlavičce objednávky.
Změny se provedou u všech položek objednávky.



Výmaz
Můžete smazat celou objednávku z evidence, nebo přesunout všechny položky objednávky mezi vyřízené.



Doplnění řádku
K aktuálně vybrané objednávce se doplňují další položky.



Oprava řádku
Změna údajů jednoho řádku objednávky. Změnou pole „Objednávka“ můžete tento záznam přiřadit k jiné objednávce nebo vytvořit objednávku novou. Pozor však na ostatní hodnoty. Slevu, adresy apod.



Výmaz řádku
Vybraný záznam objednávky je možné vymazat nebo přesunout mezi vyřízené.



Poznámka
Ke každému řádku objednávky je možné přiřadit textovou poznámku. Pokud je poznámka vyplněna, je text tlačítka červený.



Rezervovat
Dle nastavení parametrů je množství zadané na položce objednávky převedeno na rezervační sklad nebo je toto množství přičteno k hodnotě zobrazované na panelu „Texty“ ve funkci „Odbyt / Sklad“. Pokud se provádí převod na jiný sklad musí být dostatečné množství na skladě. Výchozí sklad, na
který se rezervuje je zadán v parametrech. Při vyskladnění ve funkci „Prodej“ se pak vyskladnění provádí z rezervačního skladu.
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Odrezervovat
Analogicky k rezervaci.

11.3.1.1. Tisk


Zálohová faktura
Je vytištěna zálohová faktura na objednané zboží. Hodnota zálohy je možno zadat libovolně. Tato záloha je evidována v souboru odeslaných faktur.
Hodnota zálohy je v kolonce MIMO DAŇ. Pro zálohové faktury je možno
zvolit jinou číselnou řadu. Hodnota zálohy je při vystavování faktury odečtena od celkové částky za zboží. Stav položky nabývá hodnoty "P" a řádek
je světle modrý.



Potvrzení objednávky, kupní smlouva
Formulář potvrzení objednávky nebo kupní smlouvy je možno změnit
v případě, že použijete jiný typ než „A“. Tisk nemá žádný vliv na status položek

11.3.2. Evidence splněných objednávek
V tomto souboru jsou uchovány položky objednávek, které byly celé vydodány. Jedinou funkcí zde je výmaz záznamů s datem plnění před zadaným datumem.

11.3.3. Přehledy z objednávek
Subsystém umožňuje z aktuálních i splněných objednávek zpracovat několik
různých přehledů, obsahující velké množství podmínek pro zpracování přehledu.

11.3.4. Výmaz objednávek, kopie
Funkce „Výmaz objednávek“ umožní vymazat záznamy objednávek dle data
příjmu objednávky. Funkce „Kopie“ slouží přenosu dat objednávek na jiné pracoviště.
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11.4. Prodej
11.4.1. Dodací list, faktura
Každý den prodeje je tvořen samostatným datovým souborem. Pokud soubor
pro zadaný den neexistuje, je automaticky vytvořen. Na panelu pro zadání data
prodeje je možno zvolit údaj, podle kterého má být vyhledána již existující faktura
nebo dodací list. Nový doklad je možné vytvořit na základě evidované odběratelské objednávky, nebo přímým zápisem. Pokud existuje objednávka, klikněte na
tlačítko „Objednávky“ Na následujícím panelu, se vám zobrazí záznamy nesplněných objednávek. Pokud zatrhnete „Všechny objednávky zvolené firmy“ přenesou
se Vám do vytvářeného dokladu záznamy všech objednávek od vybrané firmy.
V opačném případě se přenesou záznamy jen z vybrané objednávky. Přepínač „S
vyskladněním“ bez vyskladnění“ určuje, zda bude při tisku dodacího listu nebo
faktury provedeno vyskladnění. Chcete-li expedovat zboží pro odběratele, který
nemá evidovánu objednávku, provedete nejprve zadání hlavičky dokladu tlačítkem „Nový prodej“. Na následujícím panelu vyberete adresy odběrného místa a
fakturačního místa obdobně jako při zadávání objednávky.
Tlačítko „Oprava hlavičky“ umožňuje opravit zadané údaje vztahující se
k celému dokladu. Funkce „Výmaz“ provede zrušení všech záznamů dokladu, které
ještě nemají status Vytištěn


Nový řádek
Zadání nové položky na doklad. Práce na panelu je opět obdobná jako u jiných subsystémů. Do pole sleva na položku můžete zadat hodnotu slevy
(znaménko minus), nebo přirážky, která se bude vztahovat k zadané položce dokladu. Pokud byla zadána sleva z adresáře na celý doklad, slevy se u
této položky sečtou. Funkce „Sleva z celkové částky“ umožní zadat procento slevy z celkové ceny bez DPH. Po kliknutí na toto tlačítko se do ceny za
jednotku vloží celková cena bez DPH a do množství zadejte počet procent
slevy se znaménkem minus. Pozor na hodnotu sazby DPH, aby odpovídala
zadaným položkám dokladu. Na doklad se vygeneruje řádek s vypočtenou
částkou.



Oprava řádku
Umožňuje opravu údajů jednoho řádku dokladu, dle stavu dokladu, tj. nevytištěn, dodací list, faktura, jsou některá pole blokována. Funkcí „Výmaz
řádku“ můžete vybrané řádky smazat.
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Historie
Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí záznamy, které jsou uloženy
v souboru tohoto prodejního dne. Vybráním záznamu se zobrazí celý doklad a je možno provést úpravu nebo opakovaný tisk.



Storno dokladu
Tato funkce vygeneruje na doklad všechny stávající položky s opačným
znaménkem množství. Nově vygenerované položky mají status „Nevytištěn“. Kliknutím na tlačítko „Poznámka“ můžete k položce dokladu přidat libovolný text. Pokud je poznámka vyplněna je text tlačítka červený.



Kumulovat
Sečte všechny položky stejného skladového čísla pro celý doklad, nebo za
číslo objednávky do jednoho řádku. Např. pokud se stejné zboží vybíralo
z různých skladů. Pozor kumulují se pouze záznamy se statusem „vytištěn“.
Po kumulaci můžete fakturu nebo dodací list znovu vytisknout v upravené
podobě.



Sloučení dodacích listů
Pro zadané období a firmu plátce je možné z vybraných nevyfakturovaných dodacích listů vytvořit sběrnou fakturu.

Vyskladnění ze skladu probíhá v okamžiku prvního tisku dokladu, bez ohledu
na to, zda se jedná o dodací list nebo fakturu. Pokud byl doklad vytvořen na základě objednávky, je provedena aktualizace dat v souboru objednávek.

11.4.1.1. Tisk


Dodací list
Výchozí formulář dodacího listu je zadán v parametrech. Změnit formulář,
lze jen v případě, že není zadáno „A“. „Přepínač prodej ze skladu / výdej ze
skladu má vliv na způsob účtování vyskladnění. Příznak způsobu úhrady je
pouze pro informaci a při tisku faktury není závazný.



Faktura
Obdobně jako při tisku dodacího listu. Faktura je evidována v souboru odeslaných faktur. Při platbě za hotové je termín splatnosti shodný s termínem
© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz

KOSYS - uživatelská příručka (elektronická verze)

568

vystavení faktury. Pokud se jedná o opakovaný tisk jsou data převzata
z evidence faktur. Po vytištění faktury se provede zúčtování (je-li zapnuto
v parametrech) a pokud je faktura v hotovosti je možné vytisknout pokladní doklad. Vytištěním pokladního dokladu je provedeno uhrazení faktury a
zápis úhrady do zvolené pokladny. Pokud se jedná o dobropis je přednastaven prázdný datum zdanitelného plnění.


Předúčet
Obdobně, jako faktura. Do evidence faktur je však záznam zaveden jako
předúčet a dále s ním pracujete stejně jako s předúčtem vystaveným
v subsystému FAK. Pro tisk předúčtu je možné zvolit jiný výchozí formulář
než pro tisk faktur.

Do pole poznámka můžete zadat libovolný text. Také můžete použít předdefinované texty. Oprava předdefinovaných textů je možná po kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko se šipkou a žlutým pruhem. Místo tisku je možné provést export do textového souboru, nebo export do elektronické pošty. Správná funkce
závisí na používané e-poště a jejím nastavení.

11.4.2. Dopravní dispozice
Na této obrazovce se zadávají údaje do tabulky dopravních dispozic. Podle tohoto kódu je možné filtrovat přehledy o prodeji. Údaj se zadává při pořizování objednávky nebo faktury.

11.4.3. Hromadný tisk faktur
Touto funkcí jsou vytištěny faktury na základě vydaných dodacích listů pro zadaný den. Po spuštění funkce zadejte požadovaný den, dealera, středisko a analytický účet. V tabulce se zobrazí vybrané dodací listy. Ve sloupci „Označ“ si vyberete dodací listy, které se mají vyfakturovat. Kliknutím na tlačítko „Tisk faktur“ se
spustí vlastní fakturace.

11.4.4. Účtování prodeje za den.
Zvolením této funkce je možno provést hromadné zaúčtování výdeje ze skladu
nebo odeslání faktur za zvolený den. Účtování lze opakovat. Účty se nastavují v
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subsystémech MTZ a FAK. Funkce je závislá na nastavení parametrů ss. ODBYT:
Účtovat sklad současně s vyskladněním a účtovat faktury po tisku.
Při účtování se zadá datum expedice zboží a datum zaúčtování. Dále je možno
vybrat, podle jakých hledisek bude účtován výdej zboží ze skladu. Výdej se účtuje
ve skladových cenách, tj. v těch, které jsou uvedeny na skladových kartách. Obdobně se účtují tržby za zboží. Zde se účtuje v cenách, za které bylo zboží prodáno.
Při účtování tržeb nejsou zahrnuty částky, které byly utrženy expedicí "za hotové".
Předpokládáme zaúčtování těchto částek přes pokladnu.
Pro každý zápis je možno upravit částku a vybrat účet. Pokud zadáte "Upravovat částku", můžete nabídnutou částku rozúčtovat, a to tak, že provedete opravu
předepsané částky. Program vám nabídne k dalšímu účtování rozdíl mezi celkovou
sumou a již zaúčtovanou částkou. Budete-li používat účtování podle středisek,
můžete při zaúčtování opravit nebo zadat střediska. Jestliže je v parametrech nastaveno účtování faktur, po tisku je účtován pouze výdej (prodej) ze skladu.

11.4.5. Archivace a výmaz dat
Pro zadané období se data uloží do souboru. Je možné zvolit, zda se mají záznamy po uložení vymazat. Data uložená touto funkcí se dají dále používat pro
zpracování přehledů ve volbě Přehledy / použít data z archivu, nebo je zpracovat
jiným programem např. EXCEL.

11.5. Přehledy
Pro zadané období jsou načtena data ze ss. ODBYT. Do přehledu je možné také
přidat prodeje uskutečněné v programu KASA. Pro přehled lze také použít data
uložená v archivu. Pro tisk můžete vybírat z několika typů sestav a mnoha výběrových kritérií. Vybraná data lze také uložit pro další zpracování nebo opětovné načtení v této funkci

Některé typy sestav:
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Podle středisek. Středisko od do.



Po zakázkách



Prodej za hotové/porovnání hodnoty za hotové na fakturu.



Podle zboží
všechno zboží/konkrétní položka, všichni odběratelé/jeden odběratel.



Podle odběratelů
konkrétní odběratel/všichni odběratelé, seznam dodávek/přehled odebraného zboží.



seznam dodacích listů s možností zadat dealera nebo dopravní dispozici



seznam podle regionů



seznam zboží, které bylo v subsystému ODBYT expedováno bez vyskladnění v
prodejních nebo skladových cenách.



přehled podle dealerů. Seznam odběratelů nebo seznam zboží.

11.6. Obaly
Do souboru jsou přenášeny pouze položky označené jako obaly při tisku dodacího listu nebo faktury. Při zavádění systému je však možno počáteční stavy zadat
i ručně.

11.7. Nákup zboží
Funkce slouží k vystavení a evidenci objednávek na zboží od dodavatelů.
Na základní obrazovce objednávky je uvedeno číslo objednávky, datum odeslání, termín vyřízení, adresa a stav objednávky. Číslo objednávky je přiděleno automaticky. „Nový“ údaje hlavičky objednávky. Tlačítkem „Položky objednávky“ se
přesunujete na obrazovku pro zadání jednotlivých položek objednávky. Zde můžete vybírat položky ze skladu obdobně jako v ostatních funkcích. Ve funkci „Tisk“
vytisknete zvolenou objednávku. Formulář objednávky můžete upravit pokud není
zadáno „A“. Výchozí formulář pro tisk je zadán v parametrech. Další možností tis© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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ku je sestava porovnání objednaného zboží se stavem skladu a seznam objednávek s možností nastavení podmínek tisku


Export import objednávek
Umožňuje objednávky přenášet na jiné pracoviště a to podle čísla objednávky nebo dle data odeslání.



Příjemka z označených
Z vybraných a označených objednávek se v subsystému MTZ vygeneruje
příjemka. Parametry příjemky je možné zadat na následujícím panelu. Záznamy objednávky se současně označí jako splněné.

11.8. Dealeři
V tabulce dealerů zadejte všechny dealery, které chcete v subsystému ODB
používat.

11.9. Nabídky
Funkce umožňuje sestavení nabídky zboží na základě údajů v číselníku materiálu (zboží). Sestavené nabídky zůstávají v evidenci a můžete ji průběžně upravovat. Je možné zadat množství, které chcete nabídnout, a volit různé varianty cen
nebo jejich procentuální úpravu. Rovněž můžete tisknout nabídku bez ceny nebo
bez množství. Pro různé zákazníky můžete stejnou nabídku vytisknout s různými
cenami.


Převod objednávek
Zvolená nabídka bude přenesena do evidence odběratelských objednávek.
Lze doplnit číslo objednávky, termín a slevu.
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12. O S T - OSTATNÍ
V tomto modulu jsou různé doplňující programy ulehčující administrativní práce a programy doplňující ostatní moduly. Po volbě z hlavního menu jsou nabídnuty tyto funkce:
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12.1. Adresy
Soubor, který se zobrazí po použití této funkce, slouží k evidenci adres odběratelů i dodavatelů. Tyto adresy se využívají všemi moduly systému KOSYS.

Soubor můžeme prohlížet utříděný podle jména, podniku, města nebo podle
posledního užití adresy. Přepínání mezi druhy utřídění se volí kliknutím na nadpis
sloupce. Utřídění je možno i vypnout kliknutím na nadpis sloupce Ulice, pak jsou
záznamy seřazeny tak, jak byly pořízeny.
Po zapsání znaků
do pole "Hledat" se
ihned vypisují záznamy vyhovující zadaným znakům. Velkým
písmem se v nabídce
vypisují hledané znaky
a za dvojtečkou pak
nalezený výraz, který
lze vybrat kliknutím
myši.
Při zápisu do pole
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Hledej nezáleží na pořadí, na velkých písmenech a hledaná slova lze spojovat
znaménkem „+“, např.: "novák+vlas" najde Vlastu Nováka, Novákovou Vlastu i Josefa Vlasatého-Nováka.
Např. "novák"

hledá jedno slovo

Např. "novák+jindřich"

hledá dvě slova

Např. "novák+jindřich+praha"

hledá tři slova

Pokud jako první znak zapíšete „*“ a za ní IČ bude hledána adresa obsahující
toto IČ. Např.: *25005883.
Zaškrtávátko "diakritika" - při jeho zapnutí bude před hledáním v adresách odstraněna česká diakritika. Takže při hledání "mlčoušek" nebo "mlcousek" bude
nalezen Mlcousek i Mlčoušek.
Při zadání nové adresy se ve formuláři nacházejí tato pole:


Číslo adresy
Není přístupné, vytváří program a podle tohoto čísla je adresa evidována
v ostatních modulech. Pokud odběratel změní adresu, pak nevytváříte novou, ale opravíte již existující. Doklady vystavené na starou i novou adresu
budou propojeny a upomínka na nezaplacené pohledávky, půjde na správnou. Máte-li v adresáři shodnou adresu několikrát, bude se např. seznam
nezaplacených tisknout za každou (i shodnou) adresu. Sjednotit adresy můžete ve funkci Údržba adres.
Sehráváte adresy z více pracovišť? Pak je nutné mít nastavené odlišné číslo
pracoviště v parametrech datové knihovny, aby nedocházelo k duplicitě.
Číslo adresy se vytváří z čísla pracoviště (XX) a dále počítadla (YYYY). Pokud
počítadlo dosáhne 9999, bude změněno číslo pracoviště o jedničku a začíná číslování od nuly.



PODNIK
Název podniku. Pokud se nevejde celý název, můžete pokračovat polem
jméno.



JMÉNO
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Jméno adresáta ve formátu titul_jméno_příjmení.
Pokud nastavíte utřídění podle jména, bude soubor utříděn podle příjmení,
podle něhož je rovněž umožněno rychlé vyhledávání. Zbylá dvě pole jména
se na utřídění nepodílejí.
Bude-li jméno použito pro vytvoření adresy (např. pro fakturu), bude utvořena složením polí v pořadí oslovení, křestní jméno a příjmení.


FUNKCE
pracovní zařazení, lze ukládat pomocí rolovací nabídky vpravo vedle pole.
Můžete tak u jedné adresy evidovat např. osobní odd., ekonomické odd.,
apod.



ULICE
Ulice a číslo popisné



MĚSTO
město ve formátu PSČ_jméno města. Při vyplňování pole poštovního směrovacího čísla je možno použít pole se seznamem, zobrazí se seznam českých měst s jejich směrovacími čísly. Vyhledávání v tomto číselníku se provede obvyklým způsobem.



STÁT
Pro tuzemské firmy nemusíte vyplňovat.



NÁHRADNÍ ADRESA
lze vyplnit dodací, poštovní adresu. Dvojklikem do tohoto pole bude zkopírována původní, kterou pak můžete upravit. Bude-li toto pole vyplněno,
použije se při tisku podacího lístku nebo obálky.



FYZICKÁ OSOBA?
Slouží k evidenci fyzických osob, kterým byla vyplacena odměna mimo §7
(autorské honoráře). Sestavu vytisknete ve fakturách přijatých.



NENÍ V EU
zatržením bude při použití adresy provedena kontrola a na faktuře odeslané bude nabídnuto vyplnění řádku DPH 430 a odstranění DIČ odběratele.
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Název banky
Zkratka jména banky.



ÚČET
číslo účtu a směrový kód banky. Číslo účtu musí být v maximálně desetimístném tvaru bez pomlček. Pokud je číslo účtu delší, musí být tzv.
předúčet oddělen pomlčkou.



SPECIF.
specifický symbol

Název banky, číslo účtu a specifický symbol je možné uložit a evidovat jich u
jedné adresy více. Uložení provedete pravým tlačítkem myši na combo tlačítko
vedle pole „Specif“. Výběr se provádí levým tlačítkem.


SWIFT
Swift kód banky vyplňujete jen, pokud budete dodavateli platit z devizového účtu do zahraničí.
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IBAN
Mezinárodní tvar čísla účtu dodavatele. Vyplňte jen v případě, že budete
platit z devizového účtu dodavateli do zahraničí.



IČO
Identifikační číslo adresáta, je kontrolována správnost, hlášení chyby lze ignorovat. Pokud po vyplnění kliknete na pole pravým tlačítkem myši, program provede kontrolu na ARES a nabídne zapsání vyhledaných údajů do
adresáře.



DIČ
Daňové identifikační číslo plátce.



FAX, TELEFON
telefonní čísla, následně lze tisknout telefonní seznam



MOBIL, E-MAIL
slouží také k odesílání SMS a e-mailů, pro správnou funkci musí být telefonní číslo zadáno bez oddělovačů (mezery, lomítka,…)



Identifikace pro EDI
Slouží k zadání čísla dodavatele pro elektronické předávání dokumentů.
Elektronické předávání dokumentů není součástí KOSYSu, lze jej dokoupit.



Zákaznické číslo
Slouží k zadání čísla dodavatele pro elektronické předávání dokumentů.
Elektronické předávání dokumentů není součástí KOSYSu, lze jej dokoupit.



SPLATNOST
posune splatnost faktury (+/-)



DRUH CENY
druh ceny v rozsahu 1-9. Číslice určuje, jaký druh ceny bude použit při vystavování faktury. Druh ceny odpovídá polím PCEN1-9 v číselníku materiálu. Prodej za nákupní cenu PCEN1 lze povolit v parametrech modulu
FAKTURY.
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A,B,C,D
Kódy pro výpis jednotlivých adres. Do těchto kódů je možno zařadit různé
symboly podle potřeby uživatele tak, aby spolu tvořily určité logické skupiny. To umožňuje vypisovat na samolepicí etikety pouze určené skupiny adres splňujících zadanou podmínku.



SLEVY
nastavení individuálních slev pro tuto adresu



Poznámka
Text vyplněný v tomto poli bude zobrazen při fakturaci, na fakturu se nepřenáší. Můžete si zde nastavit upozornění např. na špatnou platební morálku odběratele.



Zablokován
Zatržením políčka "Zablokován" je možno vybranou adresu zablokovat nebo odblokovat. Zablokovaná adresa je zobrazována odlišnou barvou, na
kterou můžete reagovat při vystavování faktury tomuto odběrateli. Při
odesílání převodního příkazu na zablokovanou adresu budete informováni
o tom, že adresa je zablokována.

Tlačítko „Filr“ umožňuje definovat podmínku pro zobrazení a tisk určitých záznamů. Je-li filtr nadefinován, tlačítko je podbarvené červeně. Pro zrušení stačí
smazat výraz. Jednou zadané podmínky si program pamatuje a nabízí pro příští
použití.
Dluh je tlačítko zobrazující v kterékoli funkci, kde se nabízí adresář, možnost
kontroly platební morálky odběratele.
Tlačítkem „DPH?“ se provede automatická kontrola spolehlivosti plátce
dph v registru plátců. Kontroluje se aktuálně označená adresa. Při vytváření
přijaté faktury se kontroluje spolehlivost plátce a porovnává se i číslo bankovního účtu mezi fakturou a registrem,
jakmile kliknete na tlačítko „Konec“. Nebude-li souhlasit, bude zobrazeno hlášení.
Detail odpovědi v XML formátu si můžete zobrazit.
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Kliknutím na tlačítko ARES pravým tlačítkem myši zobrazíte vybranou firmu
v rejstříku a kliknutím levým tlačítkem dojde k porovnání zadané adresy v adresáři
a v rejstříku podnikání i rejstříku plátců dph s možností přepsáni v adresáři.

Tlačítko ISIR po kliknutí slouží k automatické kontrole firmy nebo člověka
v insolvenčním rejstříku, popř. zobrazení podrobností. Tato a předchozí funkce vyžadují připojení k internetu. Berte v potaz, že zápis do těchto rejstříků trvá nějakou dobu a nemusí být v okamžiku ověřování aktuální.

12.1.1. Tisk
V souboru adres je možno
použít funkce pro výstup na tiskárnu nebo do souboru (JPG,
BMP,…):
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Podací lístek
Pro označený záznam se vytiskne podací lístek pro doporučenou zásilku
České pošty.



Obálka
Slouží k potisku obálky vložené do tiskárny. Podle standardní definice je
tisknut adresát a odesílatel. Definice se provádí v parametrech modulu
Ostatní.



Složenky
Zobrazí formulář Složenky „A“, dobírkové poukázky „A“ nebo Obchodního
balíku České pošty. Použije označenou adresu a ostatní informace můžete
dopsat ručně. Tato funkce je použita ve fakturách odeslaných, kde se do
formuláře přebírají informace o částce, účtu, aj. uvedených na faktuře.



Opis souboru
Seznam všech kontaktů včetně podrobností (telefony, čísla faxů, poznámky)



Štítky
Na tiskárnu se vytisknou adresy všech zobrazených firem. Pro třídění lze
použít funkci „Filtr“, ve které lze definovat podmínky zobrazení pro následný tisk.



Telefony
Vytiskne se telefonní seznam.



Kde je adresa užita?
Zobrazí seznam všech funkcí systému KOSYS, kde byla aktuální adresa použita.



Dodané zboží
Seznam dodaného zboží konkrétnímu odběrateli. Před tiskem seznamu lze
měnit řazení.
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12.2. Dopisy
Tato funkce umožňuje psaní, tisk a archivaci dopisů. Po volbě DOPISY je zobrazen soubor napsaných dopisů, v němž se můžeme pohybovat již výše uvedeným
způsobem.

Soubor obsahuje tyto položky:
ČÍSLO

pořadové číslo dopisu

DATUM

datum napsání dopisu

TERMÍN

termín odeslání

VĚC

věc, která blíže určuje obsah dopisu

ADRESA

adresát

SW PŘÍZNAK

dovoluje dopis označit barevně jako rozpracovaný, odeslaný, vyřízený

TEXT?

obsahuje-li pole „Obec“, byl dopis vytvořen pomocí
programu Microsoft Word

Vytváření nového dopisu lze dvojím způsobem. S využitím programu Microsoft
Word zatrhněte „Dokument“, pak budete mít možnost formátování písma, od© 2022 KSoft s.r.o., Lázeňská 565, Slaný, www.kosys.cz
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stavců, apod. Nemáte-li nainstalovaný tento program, pak použijete zatrhávací
pole „Text“ a dopis bude vytvářen jen v režimu prostého textu bez možnosti formátování znaků a odstavců.
Pro napsání nového dopisu použijte tlačítko "Nový". Začněte vyplněním textových polí v horní části formuláře. Prvním polem je pořadové číslo dopisu, poté následuje datum pořízení, datum požadovaného odeslání, adresa a věc. Pro výběr
adresy můžete použít rolovací nabídku, která zobrazí
celý adresář společný pro
všechny moduly. Po vyplnění všech polí program
přetáhne tyto texty do
formuláře dopisu.
Po ukončení je možno
dopis vytisknout v předem
zvoleném počtu výtisků.
Takto vytvořený dopis
je uložen do evidence dopisů a připraven k dalšímu
vytištění nebo opravě a vytištění. Nepotřebné dopisy je možno ze souboru trvale
odstranit tlačítkem "Výmaz".
Po stisknutí tlačítka "Oprava" je možno prohlížet uložený dopis. Tento dopis je
možno upravit a znovu vytisknout nebo po stisknutí tlačítka "Tisk na různé adresy"
vytisknou dopis na různé adresy vybrané z adresáře.
Dopisy je možno tisknout do předtištěných firemních formulářů, ve funkci
PARAMETRY je možno vytvořený formulář dopisu upravit.
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12.3. Objednávky
V této funkci je možno vystavovat a evidovat objednávky. Po volbě funkce se
zobrazí obrazovka evidence objednávek.
Již vystavené objednávky je možno prohlížet, nepotřebné rušit. Vystavení nové
objednávky se zahájí tlačítkem "Nový" a je obdobné jako vystavení dopisu. Ve
funkci objednávky je navíc tlačítko „Sklad“, které slouží k vybrání materiálu ze
skladu a přetažení do textu objednávky. Dalším odlišným tlačítkem je „Podpis“. Po
jeho stisku se vypíše „S pozdravem“ a doplní jméno přihlášeného uživatele dle číselníku hesel.

Po stisknutí tlačítka „Sklad“ se aktivuje formulář
pro zadání položek, které program sestaví do tabulky. Můžete také použít volby položek přímo ze
skladu. Pokud kliknete myší na tlačítko šipky vpravo
dole, aktivuje se číselník skladu ve kterém můžete
vybírat položky, hledat, měnit sklady.
Pro výběr označené položky použijte tlačítko
„Vybrat“ nebo dvojklik myší na zvolenou položku.
Ta se objeví v levé části formuláře, kde doplníte
počet kusů a tlačítkem objednat vložíte do textu
objednávky. Pokud použijete v poli množství dvojklik myší, zadá se „1“. Tlačítkem „Konec“ ukončíte vkládání položek do textu.
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Parametrem v PARAMETRY je možno zvolit, zda se v řádku bude vytvářet i číslo
CISMAT2 nebo CISMAT3. Tato pole jsou určena pro možnost uložení čísel užívaných dodavatelem.
Formulář objednávky je opět možno předefinovat ve funkci PARAMETRY a přizpůsobit jej používaným firemním formulářům.

12.4. Dynamické metody hodnocení investic
Tato funkce nabízí dynamické hodnocení investic metodou vnitřního výnosového procenta, metodou hodnoty kapitálu a metodou anuity. Po volbě funkce
vám bude metoda vysvětlena na obrazovce.
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12.5. Úroky
Můžete volit dva druhy výpočtu, a to buď procentový počet nebo úrokový počet. Při použití procentového počtu můžeme počítat buď základ, procenta nebo
procentovou část podle výběru. Při úrokovém počtu volíme mezi výpočtem základní částky, konečné částky, počtem období, úrokem a úložkou.
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12.6. Kniha jízd
V této funkci se evidují pracovní cesty. Je možno evidovat více vozidel. Při novém doplnění záznamu se některá pole nového záznamu plní z posledního záznamu.

procent.

Při pořizování nového záznamu je možno použít nápovědu u
pole "CÍL". Tato funkce vytvoří
podle již zapsaných cest seznam
měst a vypočte jejich průměrnou
vzdálenost. Pokud vyberete některé město v zobrazeném seznamu klávesou ENTER, bude toto město zapsáno do pole "CÍL" a
do pole "KM" bude zapsána
vzdálenost tohoto města upravená o náhodnou toleranci 5

Tlačítkem "Tachometr" se spouští funkce, která vypočte stav tachometru u vybraného záznamu. Hodnota se vypočte podle předchozího záznamu.
Tlačítkem "Spotřeba" se spustí funkce, která znovu vypočte obsah nádrže toho
auta, které je vybráno. Před výpočtem je nutno zadat průměrnou spotřebu auta.
Vypočtené hodnoty se zapíší do sloupce NÁDRŽ. V tomto sloupci se na obrazovce
kontroluje, kolik bylo v nádrži po každé jízdě.
Funkce "Doplnění z ..." umožní vytvořit záznamy o jízdě z odeslaných faktur,
přijatých faktur nebo vytvoří záznam o nákupu PHM podle dokladu v pokladně,
platbě kartou na výpisu z banky nebo faktur přijatých.
Při doplnění záznamu o čerpání pohonných hmot v pokladně do pole TEXT
v pokladním dokladu zleva zapište místo, kde byly PHM koupeny, a do posledních
dvou znaků tohoto pole zapište počet litrů PHM. Pokud dodržíte tuto konvenci,
budou informace o počtu litrů z pokladny přeneseny do správných polí v knize
jízd. Ve fakturách přijatých a bankovním výpisu se počet litrů přebírá z prvních
znaků pole „věc“. Protože datum zúčtování platby kartou bývá v bance rozdílné se
skutečným datem platby, přebírá se do knihy jízd datum z pole poznámka, které
se plní automaticky při importu bankovního souboru v elektronické podobě.
Tisk sestavy "Kniha jízd" se spouští funkcí "TISK". Je nutno zadat buď rok nebo
měsíc, který má být tištěn.
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12.7. Štítky, čárový kód, QR vizitka


Štítky na šanony
Zobrazí se formulář sestavy několika štítků, které můžete upravit dvojklikem myši na na jednotlivé nadpisy štítků (změna popisu, velikosti, fontu)
nebo myší posouvat. Tisk provedete z horního menu „SESTAVA – SPUSTIT
SESTAVU“.



Čárový kód
Ve funkci lze zvolit od kterého čísla a kolik samolepek s čárovým kódem se
vystikne. Tiskne se na formulář A4 zleva doprava a shora dolů. K tomu je
potřeba zakoupit samolepící archy s předem připravenými perforacemi. Před tiskem lze formulář štítků upravit na konkrétní
typ archu se štítky. Pro tisk je
potřeba instalovat do Windows
font EAN13 (FREE3OF9X), který
není součástí systému KOSYS.
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Vizitky s QR kódem
Před tiskem zadáte kontaktní údaje, které budou vytisknuty na vizitky velikosti kreditní karty se zakódovanými údaji v QR kódu. Mobilním telefonem
pak lze tento QR kód z navštívenky převést do seznamu kontaktů bez zbytečného vypisování.



Vytvoření QR kódu s libovolným textem
Do levého textového pole zapište text, stiskněte tlačítko „Vytvořit QR“.
Jakmile se QR kód vytvoří, klikněte na něj pravým tlačítkem
myši, nabídne se cesta k uložení.
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12.8. Údržba adres
V této funkci je možno zjistit, že v souboru adres vznikly duplicitní adresy. Můžete nepotřebné nebo nepoužívané adresy vyřadit.

12.8.1. Nahrazení duplicitních adres
Program seřadí všechny adresy ze souboru adres a porovná je. Pokud nalezne
podobné adresy, navrhne jejich náhradu. Metodu záměny adres vysvětlíme na
příkladu tohoto obrázku. Program nalezl podobné adresy číslo 792, 1291 a 1744.
Zápisem čísla adresy 792 ve
sloupci "Náhrada" navrhuje zrušit
adresy 1291 a 1244 a nahradit je
adresou číslo 792.
Všechny adresy, které nemají
nulu ve sloupci "Náhrada", budou
zrušeny a budou nahrazeny adresou s uvedeným číslem. Sloupec
"Náhrada" je přístupný, proto zapsáním čísla můžete provést náhrady adresy, případně jeho vynulováním lze výměnu adres potlačit. Po úpravách provedených v tomto okně provede program vlastní náhradu adres ve všech souborech mimo modul ODB. Náhrady se uplatní v souborech modulů OST, FAK a SKL.
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Nahrazení adres v souborech
může být podle velikosti souborů
časově náročné, proto je funkce
vytvořena tak, aby se změny
uplatnily, i když je funkce přerušena. Jejím opakováním se ve
změnách pokračuje.

12.8.2. Vyřazení nepotřebných adres
Funkce vyhledá použití adres ve všech souborech systému KOSYS a v okně na
obrazovce zobrazí seznam adres
spolu s příznakem, ve kterém
modulu je adresa použita.
Pokud se rozhodnete některou adresu zrušit, použijte klávesu ^T.
Program nekontroluje, zda
byla zrušena adresa, která se dosud používá.
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13. SERVIS – Popis a struktury souborů
V tomto modulu naleznete popis všech datových souborů a jejich struktur.

14. Tiskové sestavy a doplňkové programy
V systému KOSYS je mnoho tiskových sestav a všechny byly vytvořeny tak, aby
splňovaly většinu požadavků uživatelů. Uživatelé, kterým sestavy nevyhovují nebo
v nich postrádají údaje pro své konkrétní potřeby, je určena funkce "Tiskové sestavy". Zde si mohou navrhnout a vytisknout libovolnou sestavu odpovídající jejich
požadavkům nebo si nechat vytvořit od autorů KOSYSu doplňkový program.
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14.1. SQL
V této funkci lze vytvořit program, který je spuštěn před samotnou sestavou a
může plnit libovolné příkazy. Doporučujeme vám prostudovat si základy programování SQL.
Prvním krokem je stažení sestav z internetu. Tím dostanete do KOSYSu sestavy, které již byly vytvořené a jsou k dispozici zdarma a nebo sestavy či programy
k rozšíření funkce KOSYSu a ty si budete moci objednat u autorů KOSYSu za poplatek.

14.1.1. Vytvoření programu, výběr záznamů
Po stisknutí tlačítka „Sestavu“ se otevře menu, kde
vyberete „Vytvořit novou“.
Vyplníte název a stisknete
„Enter“, do mřížky se doplní
nový řádek. Klikněte na tlačítko „Dotaz“ ve sloupci SQL
a zapište program pro výběr
záznamů. Soubory KOSYSu
jsou popsány v menu „Dotaz“ na horní liště programu,
kde naleznete struktury souboru.
Příklad pro výběr záznamů ze souboru faktur přijatých:
select cislo, dato, datdph, kcs, dan from fakp where
dato>ctod("01.01.2008")… budou vybrány jen sloupce číslo, datum
odeslání, datum plnění, částka celkem a daň ze záznamů, které byly vystaveny po datu 1.1.2008
select * from fakp where dato>ctod("01.01.2008")… stejný zápis, ale
budou vybrány všechny sloupce
Příklad pro výběr záznamů ze souboru faktur přijatých a otevření v Microsoft
Excel:
select * from fakp where dato>ctod("01.01.2008") ;
order by fakt.adresa into kursor nazevsouboru ;
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copy to _nazevsouboru xls
declare integer ShellExecute in "shell32.dll" LONG ;
hwnd,string lpoperation,string lpfile,;
string lpparameters,string lpdirectory,integer nshowcmd;
ShellExecute(0,"open","_nazevsouboru.xls","","",5)
Use
… budou vybrány všechny záznamy souboru faktur přijatých vytvořené
po 1.1.2008 a setříděné podle adresy. Výsledný soubor bude vytvořen
ve formátu XLS a otevřen v programu Microsoft Excel.

14.1.2. Vytvoření tiskové sestavy
Když máme vytvořen výběr záznamů, můžeme pokračovat v definici tiskové
sestavy. Klikněte v okně generátoru sestav na tlačítko v sloupci „Sestava“. Otevře
se návrhář sestavy.
Na horní liště vybereme nabídku "Sestava", "Rychlá sestava".
Zobrazí se nabídka "Rychlé sestavy", kde
zvolíte rozvržení polí. Levé tlačítko nám nabízí hlavičku sestavy nahoře a pravé tlačítko po
straně.
Nesmí být zatrženo "Přidat tabulku do
datového prostředí".

Další volbou je tlačítko "Pole". Zde vybereme "Z tabulky" volbu "Sestava" a zvolíme
záznamy, které chceme mít na sestavě.
Např.: číslo faktury, datum vystavení, datum
splatnosti, adresu, věc, částku, již zaplacenou
částku.
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Teď již máme vytvořenou sestavu, ale rádi bychom na sestavě měli nadpis a možná i součet
některých sloupců. Proto musíme
na horní liště zvolit nabídku "Sestava" a "Volitelné pásy ". Zaškrtněte „Pás s nadpisem“ a „Pás
se souhrnem“.

Generátor sestav nám připojí
na začátek a konec stránky místo, do kterého vložíme nadpis
(nahoru) a součet (dolů). Text
nadpisu vložíte tak, že nejprve
zvolíte na horní liště „Sestava –
Vložit ovládací prvek“ a vyberete
volbu „Popisek“, poté kurzor přenesete do pásu s nadpisem, kliknete a napíšete
libovolný text. Změnu fontu a velikosti můžete provést pravým tlačítkem myši na
popisek ve vlastnostech.
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Pokud chcete udělat součet
např. částky, jednou kliknete levým tlačítkem myši na rámeček s
polem Kč v části "Tělo sestavy" a
zmáčknete CTRL-C, CTRL-V. Zobrazí se ještě jeden rámeček, který
šipkami přesunete do části "Souhrn" (dolů). Klikněte na rámeček
pravým tlačítkem myši a ve
vlastnostech zvolte "Výpočty" "Součet". Na sestavě budete mít
součet za všechny vytisknuté faktury.
Pokud chcete vytvořit mezisoučty za jednotlivé adresy, vraťte se do návrháře sestavy a na
horní liště v nabídce "Sestava" vyberte "Seskupování dat".
Nyní máme sestavu navolenou a můžeme toto okno křížkem v pravém rohu
okna zavřít a vytisknout tlačítkem "Spustit".
Zrušení údaje ze sestavy se provede klávesou DELETE po označení údaje myší.
Při stisknutí klávesy SHIFT lze označit více údajů.
Zrušení návrhu a nový výběr pro rychlou sestavu. Označte všechny prvky sestavy (Ctrl+A), smažte klávesou DELETE, poté postupujte jako u nové sestavy. Začněte "Sestava" a "Rychlá sestava".

14.1.3. Sestavy a programy na zakázku
Nemusíte se učit programovat a můžete využít již vytvořené sestavy, programy
nebo číselníky, které jsou k dispozici na internetu. Na seznam se dostanete přes
tlačítko „Sestavu – Importovat z internetu“. Individuální sestavu nebo program si
můžete objednat u svého dealera nebo u autorů KOSYSu.
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15. EXTERNÍ PROGRAMY
15.1. Program "EXTRA"
Mimo systém KOSYS si může uživatel doplnit vlastní programy řešící jeho specifické požadavky. Tyto programy je nutno uložit do knihovny \KSOFT\EXTRA a vyvolávají se kdekoliv v systému KOSYS ikonou "E" na horní liště programu. Je samozřejmé, že při použití těchto programů nese uživatel zodpovědnost za nenarušení
souborů KOSYSu a vazeb mezi nimi.
Program EXTRA se spouští kliknutím na ikonu „E“ na horní liště systému
KOSYS. Dále je vyvoláván automaticky systémem KOSYS při výběru adresy
z adresáře v FO, FP a dodacích listech. Pokud program EXTRA vrátí .f., neukončí se
formulář pro výběr adresy. Není–li program EXTRA založen, vytvořte jej s jediným
zápisem PARA PAR. Tato úprava byla vytvořena pro možnost vytvoření individuálních programů pro vyhodnocení adresy a nastavení slev či přirážek.
Funkce vyvolá program \KSOFT\EXTRA\EXTRA.FXP a předá mu jediný znakový
parametr, a to jméno programu KOSYSu, který byl ikonou "E" přerušen.
Při tvorbě externího programu musí programátor pamatovat na to, že po
ukončení jeho programu se provede návrat do KOSYSu a jeho program se musí
chovat regulérně. Doporučujeme používat paměťové proměnné začínající znaky
LLL. V programu může programátor použít funkce, které jsou součástí procedury
KOS.FXP:


SYSMSG(text)
Na posledním řádku obrazovky se zobrazí TEXT, datum, aktivní knihovna.



SYSINK WITH text,n
Na posledním řádku obrazovky se zobrazí TEXT a čeká se zadání jednoho
znaku. Znak se uloží do proměnné INK.
n =0 ... bez zvuku
n=1 ... se zvukem



SYSODP(text)
Funkce zobrazí TEXT a očekává odpověď a/n, vrací logickou hodnotu.
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DO SYSVYMF knih
Z knihovny vymaže všechny pracovní soubory, jejichž jméno bylo vytvořeno z číslic, a všechny PRAC*.*



SYSBANK(účet)
Zkontroluje číslo bankovního účtu, vrátí logickou hodnotu.



SYSICO(ičo)
Kontroluje IČO.



SYSCOP WITH cestaz,cestado,vzor
Provede kopírování souborů z CESTAZ do CESTADO podle VZORu, ve kterém se použije ?,*.



SYSSLOV(částka)
Vrátí česky "slovy".



SYSSLOVB(částka)
Vrátí slovensky "slovy".



SYSTALK(n,text)
Zobrazí okno (n=1) s komentářem text, ponechá jej na obrazovce a zapne
TALK. V tomto okně se bude zobrazovat průběh výpočtů. Při n=2 okno
zhasne a vypne TALK.



SYSTEP(n)
Zobrazí teploměr s procentem zpracování aktivního souboru.
n=1

inicializace na aktivní soubor

n=2
aktualizace, nutno použít po zpracování každého záznamu, vrátí
.T., pokud byla stisknuta klávesa END, aktualizuje čas ukončení zpracování
n=3


ukončení zpracování souboru

SYSKALK
Aktivuje kalkulačku.
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SYSTMA
Šetřič obrazovky.



SYSHEL WITH klíč
Vyhledá nápovědu v souboru SYSHEL na SELE 16 podle KLÍČ. Na SELE 16
můžete dát svůj soubor se stejnou strukturou. Pokud se klíč nenalezne, lze
jej doplnit klávesou "a" během hlášení chyby, změna se udělá CTRL-Q při
zobrazení nápovědy. Soubor nápověd se tedy nevytváří předem, ale až při
běhu programu. Program SYSHEL musí být aktivován nastavením ON KEY
LABEL F1. Jako klíč lze použít SYS(18).



DO SYSHELF WITH r,s,vzor,del,tit
Funkce zobrazí v modrém okně na r,s obrazovky aktivní soubor, délka okna
je určena DEL, jméno okna je TIT. Ve VZOR je nutno definovat zobrazovaná
pole, např. "CISMAT,CISLO,NAZEV". Funkce zajišťuje vyhledávání v souboru, pokud byla položka vybrána ENTER, je LASTKEY()=17. Tato funkce je v
KOSYSu používána při vyhledávání v číselnících při použití klávesy F1 uvnitř
vyplňovaného pole.



DO SYSTIS WITH text,n
Test tiskárny před tiskem sestavy. Respektuje nastavení v SHIFT-F8. "Text"
je pouze poznámka, "n" je velikost fontu.



DO SYSTISC
Uzavře tisk sestavy, podle přesměrování "i" aktivuje prohlížení sestavy.



DO SYSKEY
Nastaví horké klávesy tak, jak jsou používány v KOSYSu.
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15.2. Vstup souboru bankovních výpisů
a výstup souboru převodních příkazů
Systém KOSYS umožňuje číst několik datových souborů obsahujících bankovní
výpisy z účtů. Je možno číst buď soubor určité banky nebo univerzální soubor. Do
tohoto univerzálního souboru je nejprve nutno provést konverzi dat vlastním programem. Tento soubor má obdobnou strukturu jako soubor vytvářený zápisem
převodních příkazů do schránky:

Vstupní soubor se od výstupního liší tím, že ve vstupním souboru musí být jako
první záznam prázdný záznam, ve kterém je v prvních třech znacích pole TERMIN
zapsáno číslo výpisu.
Vstupní soubor musí mít příponu TXT a může být umístěn na disketě nebo
kdekoliv na disku. Čtení souboru se spouští funkcí FAK-Výpis-F8.
Výstupní soubor se vytvoří ve schránce, která je definována funkcí
PARAMETRY a má příponu BAN. Tento soubor lze prohlížet ve funkci FAK-EXPORT.
Ve funkci ODESLAT je možno provést konverzi do souboru přijímaného bankou.
Pokud program nezná formát souboru vaší banky, kontaktujte svého dealera systému KOSYS.

15.3. Vstup dat z jiných programů
Systém KOSYS má dvě funkce, které lze použít pro vstup dat pořízených na jiném počítači v KOSYSu nebo pro vstup dat pořízených v jiných programech. Tak je
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možno do KOSYSu doplnit záznamy do knihy faktur a do účetního deníku. Pro tento vstup je nutno vytvořit databázové soubory a naplnit je daty podle následujícího popisu. Pokud bude požadováno využití kontrolních funkcí KOSYSu, je nutno
navíc zajistit možnost párování záznamů v UCT a knihách faktur. Toto párování se
provádí podle čísla dokladu, pořadového čísla faktury, evidenčního čísla faktury a
série.

15.3.1. Vstup zaúčtovaných dokladů do UCT
Vstupní soubor se jmenuje UCrrmmdd.DBF a jeho vstup je zajištěn ve funkci
UCT-KOPIE.
Název

Typ

Obsah

DAT

c(10)

Datum účtování ve tvaru dd.mm.rrrr

DOKLAD

c(10)

Číslo dokladu ve tvaru rrnnnnnnnn, „r“ – řada dokladu,
„n“ – pořadové číslo

STR

c(4)

Číslo střediska

ZAKAZKA

c(12)

Číslo zakázky

UCET

c(6)

Účet

TEXT

c(15)

Text účetní operace nebo příznak párování s fakturou

MD

n(13,2) Částka strany MD

DAL

n(13,2) Částka strany DAL

UOBD

c(7)

Účetní období (jen opravné doklady)

OPER

c(2)

Zkratka uživatele, který provedl zaúčtování

SERIE

c(1)

Označení místa vzniku dokladu. Zamezuje duplicitě pole
DOKLAD.

15.3.2. Vstup faktur odeslaných do FAK
Vstupní soubor faktur odeslaných se jmenuje fakkopo.DBF a import souboru
provedete v „Faktury – Kopie“. Nebudeme zde uvádět celou strukturu souboru,
jen zjednodušeně povinné údaje k tuzemským fakturám v Kč u plátce DPH. Pro ví-
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ce informací (faktury v cizí měně, osvobozená plnění, režim přenesení, apod.) kontaktujte KSoft s.r.o., podpora@kosys.cz
Název

Typ

Obsah

CISLO

c(8)

Evidenční číslo faktury, variabilní symbol

SW

c(1)

T – doklad ukončen a bude zahrnut do přiznání DPH

DATO

d(8)

Datum odeslání, účtování

TERMIN

d(8)

Termín splatnosti

ADRESA

c(20)

adresa (název podniku nebo příjmení+jméno+titul)

VEC

c(20)

Stručná charakteristika obsahu faktury

KCS

n(13,2) Celková částka faktury včetně DPH

DAN

n(13,2) DPH celkem

KODDPH

c(3)

ZAKL01

n(13,2) Základ snížené sazby – nejnižší

ZAKL05

n(13,2) Základ snížené sazby

ZAKL23

n(13,2) Základ základní sazby

DAN01

n(13,2) Daň snížené sazby – nejnižší

DAN05

n(13,2) Daň snížené sazby

DAN23

n(13,2) Daň základní sazby

MIMODAN

n(13,2) Částka mimo daň, nepodléhající DPH

DATDPH

d(8)

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

SERIE

c(1)

Odlišuje doklady z různých pracovišť, doplňte např. “e“

u tuzemských plnění uveďte “21.“

DODCISDOK c(25)

Číslo dokladu pro účely KH (většinou shodné s CISLO)

ODIC

c(15)

DIČ odběratele

KHKOD

c(1)

Kód pro KH (prázdné pole u odběratele plátce DPH, “k“
zadejte u odběratele neplátce DPH)
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