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Novinky od verze 23.03.b 

Postup nastavení druhé snížené sazby DPH 
 

Od 1. 1. 2023 se dle novely zákona o DPH rozšiřuje okruh snížených sazeb DPH o další sazbu DPH ve 

výši 5%. Tato sazba DPH se týká staveb, části staveb a stavebních prací vázaných k nájemnému 

bydlení podporovaným státem (§27 ods. 3 ZoDPH). Dle zákona o DPH se tedy nově rozlišují 3 sazby 

DPH, a to ve výši 20%, 10% a 5%. 

V případě, že druhou sníženou sazbu nebudete vůbec používat, není potřeba měnit nastavení sazeb 
DPH, a není potřeba aktualizovat kódy DPH (viz body 2 a 3 níže). 
 

Pro správné fungování programu Klient, v případě nastavení třetí sazby DPH, je nutné provést 
následující kroky:  

Instalace nové verze  
Stáhnutí a instalace nové verze KLIENT 23.03.b, která je dostupná na www.softapp.cz v sekci 

Download. 

Od této verze je možné nastavit druhou sníženou sazbu DPH a aktualizovat kódy DPH s načtením 
nových kódů.   
 

Nastavení sazeb DPH  

Nastavení nové sazby DPH provedete v modulu Klient, v agendě Správce, v menu Soubory – 

Nastavení programu.  

Nejprve vyberete záložku Nastavení, kde zatrhnete parametr „Používat tři sazby DPH“. 

 

Dále se přepnete na záložku Účty a nastavíte procento sazby pro druhou sníženou sazbu (5 %), a dále 

čísla účtů pro odvod a nárok. Tlačítkem OK uložíte provedené změny.  
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Aktualizace kódů DPH  

V souvislosti s novou sazbou DPH zavádíme nové kódy DPH pro sazbu DPH 5%. Aktualizaci kódů 

DPH provedete v modulu Klient – Správce – Soubory – Sazby DPH volbou Načtení definice. Systém 

se zeptá, jestli načíst definici dodanou programem, potvrdíte Ano.  

 

Do tabulky Sazby DPH se naimportují nové kódy DPH pro druhou sníženou sazbu DPH 5% (Typ 

2=2.snížená sazba). Nové kódy začínají číslicí 4 -> 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408 a 409 a jsou 

platné od 1. 1. 2023.  

 
Daňové doklady obsahující DPH 5% budou vstupovat do Přiznání k DPH do stejných řádků jako 

doklady s DPH 10%.  

Kódy DPH pro základní sazbu 20% a sníženou sazbu 10% zůstávají v platnosti z minulého roku. 

 
 

Nadpisy pro rekapitulaci DPH na fakturách jsou načítány z číselníku Sazeb DPH z položky "Zkratka". V 

tabulce Sazby DPH se vyplní zkratky pro rekapitulaci DPH automaticky, použitím volby "Načtení 

definice".  

Upozornění!!! Od 1. 1. 2023 je potřeba mít nastaveno zatržítko ve sloupci „Impl.“ u kódů 263, 201, 

401 a 303, což jsou nejčastěji používané kódy pro jednotlivé sazby pro výstup. 
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Nastavení číselných řad 
 
U číselných řad, kterých se to týká, je potřeba donastavit účet a kód DPH pro 2. sníženou sazbu – viz 

ilustrativní screen níže. V číselné řadě, kde se nepředpokládá použití druhé snížené sazby, se účet a 

kód DPH k této sazbě nemusí nastavovat. Číselné řady naleznete v modulu Dodavatelé, Odběratelé a 

Pokladna v menu Soubory.  

 

Vydané faktury:          Přijaté faktury:   
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Novinky od verze 22.06.a 

Zaokrouhlení hotovostních plateb na 0,05 EUR   

Nová slovenská legislativa, která začne platit od 1.7.2022, požaduje platby v hotovosti 

zaokrouhlit na 0,05 €. Na tuto částku se bude zaokrouhlovat i případná minimální hotovostní 

platba v hodnotě jednoho nebo dvou eurocentů. Při úhradě platební kartou se konečná cena 

zaokrouhlovat nebude. Při hotovostních platbách se bude zaokrouhlovat až výsledná cena 

nákupu. Způsob zaokrouhlení bude probíhat matematicky, s výjimkou částek 0,01 a 0,02 €, 

které budou zaokrouhleny na 0,05 €. Program zaokrouhlí doklad, na základě data vystavení 

dokladu, dle platné legislativy.  

K zaokrouhlení hotovostních plateb na pěticenty je nutná instalace nových verzí programů. 

Před aktualizací jednotlivých modulů (Salon, Servis, Sklad, Bazar, Půjčovna) je nezbytné 

nainstalovat novou verzi programu Klient. Jedná se o verzi Klient 22.06.a. a vyšší. 

Pokud není nová verze Klienta nainstalována, a jsou již staženy nové verze jiných modulů, 

program Vás po přihlášení nepustí modul zaktualizovat, dokud nebude nainstalována 

aktuální verze Klienta, viz hlášení níže.  

 

Doporučená nastavení v modulu KLIENT 

POKLADNÍ DOKLADY ZAPISOVANÉ DO EKASY PŘES CENTRÁLNÍ POKLADNU 

Centrální pokladna zabezpečí správné zaokrouhlení hotovostních plateb ze všech modulů. 

Pro zaokrouhlení dokladů přes centrální pokladnu si zkontrolujte uživatelské nastavení v 

modulu Správce v menu Soubory – Uživatelé – Editovat. Na záložce Pokladna nastavíte 

NEZAOKROUHLOVAT. 
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Hodnotu NEZAOKROUHLOVAT doporučujeme nastavit z jednoduchého důvodu. Zákazník se 

při platbě dokladu rozhodne, že bude platit kartou, nebo se rozhodne, že  část zaplatí kartou 

a část hotově. Vzhledem k tomu, že platba kartou musí zůstat nezaokrouhlená, 

doporučujeme nastavit Nezaokrouhlovat. Centrální pokladna sama pohlídá zaokrouhlení 

hotovostní části dokladu a platbu kartou ponechá nezaokrouhlenou.   

VYDANÉ FAKTURY  

Také u vydaných faktur doporučujeme nastavit hodnotu NEZAOKROUHLOVAT, jelikož forma úhrady 

bývá ve většině případů bezhotovostní (převodem, kartou). Bezhotovostní úhrady se dle zákona 

nezaokrouhlují. V případě hotovostní platby za fakturu se o zaokrouhlení částky pokladního dokladu 

postará opět centrální pokladna.  

 

Pozn. U faktur vystavených s formou úhrady hotově se přebírá zaokrouhlení dle nastavení na záložce 

POKLADNA. Pokud je u uživatele nastaveno nezaokrouhlovat pokladní doklady, pak se nezaokrouhlí 

ani konečná částka faktury, i kdyby bylo u faktur nastaveno zaokrouhlovat.   

NASTAVENÍ PARAMETRU ROZDÍL ZE ZAOKROUHLENÍ VE FAKTURÁCH 

Při zaokrouhlení faktur, s formou úhrady hotově, lze v nastavení programu v modulu Správce 

v menu Soubory nastavit, kam se bude načítat rozdíl ze zaokrouhlení ve fakturách. 

Doporučujeme nastavit „Do Není předmětem daně“.  
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S uvedeným parametrem dále souvisí parametr „V likvidaci načítat částku Není předmětem 

DPH na samostatný řádek“. Není-li parametr zatržen, vstoupí rozdíl ze zaokrouhlení 

v likvidaci do základu daně. Bude-li parametr zatržen, bude v likvidaci rozdíl ze zaokrouhlení 

vyčíslen na samostatném řádku a výnosový účet se nabídne dle nastaveného účtu (výnosový 

účet „Není předmětem DPH“).  

Příklady sestav se zaokrouhlením od 1.7.2022 

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD ZAPSANÝ PŘES CENTRÁLNÍ POKLADNU 
Příklad tisku daňového pokladního dokladu z centrální pokladny (např. prodejka uzavřena pokladním 

dokladem). Doklad na částku 11,11 € se automaticky zaokrouhlí na 11,10 € a rozdíl ze zaokrouhlení je 

zobrazen v rekapitulaci daně.  

 

Příklad tisku nedaňového pokladního dokladu z centrální pokladny (úhrada faktury). Částka dokladu 

se v centrální pokladně opět automaticky zaokrouhlí a rozdíl ze zaokrouhlení se zobrazí v rekapitulaci 

daně. Jelikož se jedná o nedaňový doklad, celá částka faktury bude vyčíslena v „Není předmětem 

DPH“.  
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VYDANÁ FAKTURA 

U faktur vystavených s formou úhrady hotově se přebírá zaokrouhlení dle nastavení na záložce 

POKLADNA. Pokud je u uživatele nastaveno nezaokrouhlovat pokladní doklady, pak se nezaokrouhlí 

ani konečná částka faktury. Zaokrouhlí se jen pokladní doklad při zápisu do centrální nebo registrační 

pokladny.  

Je-li u uživatele nastaveno zaokrouhlovat pokladní doklady na 0,05 €, zapíše se zaokrouhlení 

do rekapitulace daně do kolonky „Není předmětem DPH“.  
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Vystavení pokladního dokladu z agendy Pokladna 

ZÁPIS DO RP  
Při přímém zápisu do Registrační pokladny si program hlídá opět datum pořízení dokladu. Pokud 

program při zápisu do registrační pokladny zjistí, že je datum 1.7.2022 a výše, automaticky doklad 

zaokrouhlí a částku zaokrouhlení zapíše do pole „Zaokrouhlení“. Výsledná suma se zaokrouhlí, i když 

byly položky dokladu pořízené nezaokrouhleně. Při pořízení příjmových dokladů nelze provést jejich 

likvidaci, aby nedocházelo k rozdílům mezi účtováním dokladu a zápisem do eKasy. Likvidaci dokladu 

lze provést následně přes volbu Pokladna – Oprava, Prohlížení, Likvidace.   

Po zápisu do eKasy  se doplní částka  

„Zaokrouhlení“ v pokladním dokladu. 
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ZÁPIS DO POKLADNY, KTERÁ NENÍ RP 
V případě přímého zápisu do pokladny, která není registrační, se při uložení dokladu s datem pořízení 

od 1.7.2022 zobrazí dotaz, zda částku zaokrouhlit. Hláška se zobrazí pouze v okamžiku pořízení 

dokladu. V opravě dokladu se již nabízet nebude.  

 

Doporučujeme zvolit ANO, aby se výsledná suma po uložení zaokrouhlila. Pak se při uložení zapíše 

rozdíl ze zaokrouhlení do pole „Zaokrouhlení“ a při tisku dokladu do rekapitulace daně. 

 

 

Zvolí-li uživatel NE, zůstane částka nezaokrouhlena a Zaokrouhlení se na dokladu nebude vůbec 

tisknout. 
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DOKLADY S KÓDEM TRANSAKCE 
Je-li do pokladny zapsána platba kartou, vyplňuje uživatel v pokladním dokladu kód transakce. 

V případech, kdy je kód transakce vyplněn (může se jednat o registrační i neregistrační pokladnu) se 

částka zaokrouhlovat nebude, jelikož při úhradě platební kartou se jedná o bezhotovostní platební 

styk a na něj se zaokrouhlení nevztahuje. Při uložení takového dokladu se dotaz na zaokrouhlení 

zobrazovat nebude a zapíše se nezaokrouhleně. 
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Centrální pokladna 

JEDNODUCHÝ DOKLAD – PLATBA V HOTOVOSTI 
Je-li platba přijata přes centrální pokladnu, pak program částku k úhradě automaticky zaokrouhlí na 

0,05 €. 
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KOMBINOVANÁ PLATBA  
V případě kombinované platby přes centrální pokladnu, kdy se zákazník rozhodne část hotovosti 

zaplatit kartou, se k úhradě nabídne již zaokrouhlená částka (platba hotově). Součet platby kartou a 

platby hotově se nesmí lišit od částky k úhradě. Pokud se liší, zobrazí program hlášení a uživatel musí 

upravit částku platby kartou tak, aby byl součet plateb roven částce k úhradě – viz ilustrativní screeny 

níže.  
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Ostatní moduly 

ZÁPIS DO CENTRÁLNÍ NEBO REGISTRAČNÍ POKLADNY  
V modulech Sklad, Servis, Salon, Bazar a Půjčovna se vystavují pokladní doklady na hotovostní platby 

standardně do centrální a registrační pokladny v programu Klient. Z toho důvodu již není třeba 

žádného dalšího nastavení v jednotlivých modulech. Doklady se po zaplacení v centrální pokladně 

automaticky zaokrouhlí. Pokladní doklad doporučujeme tisknout až po zaplacení, přes opakovaný 

tisk, aby byl rozdíl ze zaokrouhlení na dokladu vyčíslen.  

 

 

ZÁPIS DO POKLADNY, KTERÁ NENÍ ANI CENTRÁLNÍ, ANI REGISTRAČNÍ  
Není-li pokladna centrální nebo registrační, pak se rozdíl ze zaokrouhlení na dokladech nezobrazí (u 

dokladů z jiných modulů než z programu Klient). Doklad zůstane nezaokrouhlený.  

Je-li však u uživatele nastaveno 

zaokrouhlovat pokladní doklady, 

pak se zaokrouhlení zapíše do 

„Není předmětem DPH“.  

 

U úhrad faktur se pak načte celá částka do „Není předmětem DPH“, jelikož se jedná o nedaňový 

doklad. 
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Novinky od verze 22.01.a 

1. Kontrola spolehlivosti plátce v Příkazu k úhradě  

V programu Klient od verze 22.01.a byla v Příkazu k úhradě dodělána online kontrola na spolehlivost 

plátce. 

CZ – kontrola spolehlivosti je prováděna v programu automaticky bez nutnosti nějakého nastavení 

SK – pro funkčnost kontroly spolehlivosti plátce je potřeba nejdříve vygenerovat API klíč. Ten lze 

vygenerovat na stránkách FS SK na odkaze https://opendata.financnasprava.sk/page/openapi Zde je 

nutné vyplnit jméno, email a vše potvrdit tlačítkem "Generovat API kľúč". Klíč, který přišel do emailu, 

je potřeba zkopírovat a vložit do "Nastavení programu" - záložka API klíče 2  - pole Fin. správa SK - API 

klíč a potvrdit tlačítkem "OK". 

 
 

1.1 Nový příkaz k úhradě 
 

V agendě Dodavatelé – menu Sestavy – volba Příkaz k úhradě bylo vedle tlačítka „Nový“ přidáno 

zatržítko. V nezatrženém stavu dochází při vystavení nového příkazu ke kontrole spolehlivosti plátce. 

V opačném stavu se kontrola na spolehlivost neprovádí. Poslední nastavení parametru zůstává 

zachováno.  

 

 

Zvolením tlačítka „Nový“ a výběrové podmínky, dojde k zobrazení seznamu faktur připravených pro 

vystavení příkazu k úhradě. 
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V tento moment zároveň dochází k online kontrole spolehlivosti plátce a jeho zaregistrovaných 

bankovních účtů. Program se spojuje na veřejně dostupnou databázi daňových poplatníků. 

Barevné zvýraznění názvu dodavatele udává informace o spolehlivosti. 

Vysvětlení barevné legendy   

- Zelená – spolehlivý plátce se správným zaregistrovaným bankovním účtem  

- Růžová – spolehlivý plátce nenalezen účet – plátce je veden jako spolehlivý, ale bankovní 

účet, který je uveden v přijaté faktuře nefiguruje mezi jeho zaregistrovanými účty. 

- Červená – nespolehlivý plátce 

- Žlutá – spolehlivost plátce se nepodařilo ověřit (není plátce DPH, nefunkční připojení 

k internetu) 

 

 Číslo faktury, které je zvýrazněno červenou barvou, upozorňuje na nevyplněné bankovní spojení. 

 

 

Částky, které jsou podbarveny  modrou barvou, informují o již vystaveném příkazu k úhradě na 

danou fakturu. 

Pomocí dvojkliku myší v modře podbarveném poli „Příkazy“, dojde k zobrazení již vystavených 

příkazů k vybrané faktuře. 

 

http://www/
mailto:hotline@softapp.cz


 
 
 

 

16          

 
 

www. softapp.cz hotline@softapp.cz tel.: +420 571615244 

Nespolehlivý a neověřený plátce 
U těchto dvou typů plátců dojde ve spodní části formuláře k zobrazení textového pole pro zapsání 

důvodu, poznámky, která se uloží do vytvořeného příkazu. 

 

 

Tlačítkem s vykřičníkem  lze vyvolat dotaz, zda je požadováno změnit celkovou částku k úhradě 

pouze na částku základu DPH. Potvrzením tlačítka „Ano“, dojde ke změně částky. 

 

 

1.2 Stálé platby 
 

Číselník Stálých plateb byl doplněn o tlačítko „Příkazy“.  
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Vyvoláním tohoto tlačítka dojde k zobrazení všech příkazů k úhradě, kde byla vybrána tato stálá 

platba. 

 

 

1.3 Editace příkazu k úhradě 
 

V editaci příkazu k úhradě již ke kontrole spolehlivosti plátce nedochází. 
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Informace o již vystavených příkazech s možností jejich zobrazení, je z editace stále dostupná. 

 

 

2. Dodavatelé – Prohlížení, Oprava, Likvidace  

V agendě Dodavatelé – menu Faktury – volbě Prohlížení, Oprava, Likvidace bylo přidáno tlačítko 

„Příkazy“. Po jeho stisku, dojde k zobrazení již vystavených příkazů k úhradě k vybrané faktuře.  

 

2.1 Kontrola spolehlivosti plátce ve formuláři faktury 
 

Kontrolu spolehlivosti plátce lze provádět i přímo při vystavení nebo opravě faktury, a to 

odběratelské i dodavatelské. Kontrolu lze vyvolat pomocí ikonky žárovky  v blízkosti údajů o 

zákazníkovi. 
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Kontrola na spolehlivost plátce se neprovádí nebo ji nelze provést: 

- Pokud se jedná o zálohové faktury (nedaňový doklad) 

- Pokud se jedná o zahraničního zákazníka 

- Pokud nemá zákazník vyplněno DIČ u CZ, IČ DPH u SK 

- Pokud zákazník není plátcem DPH 

- Není funkční připojení na internet 
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Novinky od verze 21.11.a 

Nová funkcionalita v DPH - Kontrola DPH  
 

V modulu Účetnictví v menu Sestavy – DPH byla přidána nová funkcionalita „Kontrola DPH“. 

Tuto funkci lze spustit u CZ dealerů z volby DPH od roku 2011 a u SK dealerů z volby DPH od 

1/2021 přes tlačítko „Nové přiznání“. Tuto kontrolu lze vyvolat také z volby „Kontrolní 

sestavy“.  

 

Kontrola DPH se vždy vztahuje k vybranému období – viz ilustrativní screen níže. 
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1. Princip kontrol 

DPH v prvotních dokladech se porovnává proti DPH v HUK (viz ilustrativní screen níže). 

Prvotní doklady: D = částka DPH z přijatých faktur, O = částka DPH z vydaných faktur, PP = 

částka DPH z příjmových pokladních dokladů, PV = částka DPH z výdajových pokladních 

dokladů, IDD = int. daň. doklady. 

DPH v HUK: částky zlikvidovaných dokladů z modulů Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna a 

modulu Účetnictví (IDD) – pouze účty DPH.  

 

Do přiznání DPH vstupují všechny prvotní doklady bez ohledu na to, jsou-li zlikvidovány či 

nikoliv. Tato kontrola DPH porovnává prvotní doklady proti dokladům, na kterých je 

účtováno o DPH v hlavní účetní knize.  

Součet prvotních dokladů je součet DPH z přijatých faktur, vydaných faktur, pokladních 

dokladů a interních daňových dokladů. Tento součet by se měl shodovat s přiznáním DPH 

(částky DPH vstup-výstup za všechny řádky přiznání). V sestavě Rekapitulace DPH by se 

v řádku CELKEM měla nacházet stejná částka daně. 
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Ostatní daňové doklady jsou doklady, na kterých je účtováno o DPH a vznikly mimo prvotní 

doklady (tzn., nejedná se o agendy Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna a nejedná se ani o 

interní daňové doklady v modulu Účetnictví). Může se však jednat o účetní doklady (vnitro 

doklady), na které bylo omylem účtováno DPH.  

Rozdíly v části DPH v HUK jsou částky DPH, které nebyly předkontovány na účty DPH, tudíž 

chybí v HUK. V takovém případě by nastal při kontrole DPH na účetnictví nesoulad a pomocí 

této kontroly DPH je možné ihned zjistit, v kterých agendách zůstaly nezlikvidované doklady.  

ROZDÍL CELKEM – jsou-li do přiznání DPH zahrnuty všechny prvotní doklady a není-li 

problém s neexistujícím kódem DPH, záměnou kódů na vstupu a výstupu atd., pak se 

správně zobrazí hodnota rozdílu v částce 0 Kč.  

Není-li však hodnota rozdílu 0 Kč, pak je možné využít k dalšímu dohledávání rozdílů sestavy, 

které jsou umístěny v levé části formuláře přibližně uprostřed (na ilustrativním screenu 

zeleně orámováno). Informace a příklady těchto sestav naleznete v bodu 3 níže.  

 

2. Nastavení účtů DPH  

Účty DPH, na kterých se účtuje vstup a výstup, a také přeúčtování DPH, je nejprve potřeba 

zkontrolovat. V případě, že se Vám v sekci „ÚČTY DPH“ nezobrazují žádné účty DPH nebo 

některé chybí, doplníte je přes tlačítko „Odúčtování DPH“ a následně tlač. „Nastavení účtů“. 

Je potřeba vypsat všechny analytické účty DPH, na kterých o DPH účtujete.  
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3. Sestavy určené pro dohledání rozdílů  
 

 

 

3.1 Neexistující kód DPH, záměna vstup výstup 
V případě, nachází-li se v prvotním dokladu neexistující kód DPH, nebo je-li zaměněn v prvotním 

dokladu kód DPH na vstupu za výstup a naopak, zobrazí se tyto případy v sestavě „Neexistující kód 

DPH, záměna vstup výstup“.  

Nasimulovaný případ zobrazuje příjmový pokladní doklad, ve kterém byl v položkách dokladu pořízen 

neexistující kód DPH a také přehozen kód DPH výstup versus vstup.  

 

3.2 Účetní doklady mimo prvotní doklady 
Účetní doklady mimo prvotní doklady jsou ostatní doklady z Agendy Účetnictví, na kterých bylo 

účtováno o DPH – viz nasimulovaný případ níže.   

 

3.3 Sazba DPH neodpovídá dani 
Neodpovídá-li částka DPH sazbě DPH na dokladu, pak se tyto doklady zobrazí v sestavě „Sazba DPH 

neodpovídá dani“ 

Např. doklad na částku 1210 Kč se sazbou 21 %DPH by měl mít v základu 1000 Kč a v dani 210 Kč. 
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Novinky od verze 21.07.a 
 

1. Reverse Charge  

V programu Klient ve verzi 21.07.a bylo upraveno pořizování dokladů typu Reverse Charge. 

1.1  Nastavení kódů DPH pro Reverse Charge v číselných řadách 
V číselných řadách přijatých faktur doplněna možnost nadefinovat kódy pro RC pro CZ i SK uživatelé. 

        

        

Kódy RC se vyplní automaticky do faktury do pole Kód za splnění těchto podmínek: 

 v pořízení faktury je zvolen typ dokladu „G“, nebo 

 stát v kartě zákazníka je jiný než stát v údajích o firmě (zahraniční faktury). 

 

 

2. Číselník obchodních partnerů – hledání  

V číselníku obchodních partnerů lze nově vyhledávat nejen interaktivně, jak tomu bylo doposud, ale 

také fulltextově. Přes pravé tlačítko myši lze měnit parametry vyhledávání. Lze hledat dle Názvu, 

Adresy, IČ, Města či Účtu.  

Interaktivní vyhledávání dohledává průběžně; pro fulltextové hledání je potřeba pro vyhledání použít 

klávesu Enter po zadání hledaného názvu, adresy apod. Ve fulltextovém hledání lze nastavený filtr 

pro hledání zrušit přes ikonku „zrušit filtr“. 
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3. Tisk vydaných faktur  
V tisku vydaných faktur je možné vybrat, zda tisknout fakturu bez likvidace, s opisem likvidace nebo 

oběma způsoby. 
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Novinky od verze 21.06.a 
 

1. Souhlas s elektronickou fakturací 
 

V systému je nově možné nastavit zadávání souhlasu s elektronickým odesíláním faktur. 

Jestliže je v modulu Klient -> Správce -> Soubory -> Nastavení programu -> záložka Kontrola dat 

zatržen parametr Používat souhlas s elektronickou fakturací zobrazí se v kartě zákazníka (ve všech 

modulech) volba Souhlas s elektronickou fakturací a Email pro eFakturaci.  

 

 

Při nastavení parametru je možné emailem odeslat všechny dokumenty, kromě zálohové faktury a 

faktury. Pro odesílání faktury a zálohové faktury musí být v kartě obchodního partnera nastaven 

souhlas s elektronickou fakturací. Faktury je pak možné odesílat pouze na emailové adresy, které jsou 

uvedeny u souhlasu. Je možno zadat více adres oddělených čárkou. E-mailová adresa pro 

elektronickou fakturaci může být odlišná od adresy pro běžnou e-mailovou komunikaci. 
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Aplikce Epodpis: 

 

Moduly: 

 

V případě, že není souhlas s elektronickou fakturací udělen, nelze faktury přes email odeslat a to ze 

všech modulů  (pole odeslat bude zašedlé - po najetí se zobrazí informace, není 
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udělen souhlas s el.fakturací) a aplikace Epodpis upozorní na to, že zákazník nemá udělen souhlas 

s elektronickou fakturací. 

 

Pokud parametr v modulu Klient -> Správce -> Soubory -> Nastavení programu -> záložka Kontrola 

dat -> Používat souhlas s elektronickou fakturací není zatržen, e-mail se bude odesílat na e-mailovou 

adresu z hlavních kontaktních údajů. 

 

 

 

2. Zadaný, Nemá, Neposkytl 
 

Aby se nesnižovala kvalita databáze zadáváním neplatných e-mailů (např.: nema@nema.cz), byla 

v kartě zákazníka přidána možnost pro zadání či nezadání emailu. Na výběr jsou možnosti Zadaný, 

Nemá, Neposkytl. 

 

Při výběru možnosti nemá a neposkytl/a nemusí být pole pro zadání e-mailové adresy vyplněno. 
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3. Platební terminál 
 

Moduly nyní umožní při vystavení vydané faktury placené platební kartou odeslat částku k platbě 

přímo do platebního terminálu. Nebude nutné vystavovat pokladní doklad na úhradu. Jedná se o 

placenou službu a je nutné jí ze strany Softapp nejprve aktivovat. 

V modulu Klient -> Soubory -> Platební terminál  -> lze nastavit platební terminály, které se budou 

uživatelům nabízet. Platební terminály lze nastavit na jednotlivé provozovny, popřípadě nastavit na 

provozovnu 0 a budou viditelné pro všechny uživatele.   

 

Možnost platebního terminálu bude při vystavení faktury vždy aktivní u typu úhrady - Platba kartou.  

http://www/
mailto:hotline@softapp.cz


 
 
 

 

30          

 
 

www. softapp.cz hotline@softapp.cz tel.: +420 571615244 

 

V některých modulech se zobrazí terminály přes tlačítko Terminál   a následně se 

zobrazí pole s částkou a výběrem terminálu. 

 

 

4. Mazání příloh 
 

Přílohu nově může mazat pouze uživatel, který je autorem přílohy. Nelze mazat přílohy, u kterých je 

jiný autor a to včetně uživatele Správce systému SA. 

Pokud by uživatelé chtěli mazat všechny přílohy (i ty, které nepřidali), musí mít v nastavení modulu 

Klient -> Správce -> Soubory -> Uživatelé -> editace konkrétního uživatele -> záložka Číselníky – 

zatržen parametr Mazat přílohy. 

 

Racionalizace prodeje R3  
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Novinky od verze 21.02.b 
 

DPH a Kontrolný výkaz 2021  
U SLOVENSKÝCH DEALERŮ DOCHÁZÍ OD 1.1.2021 K LEGISLATIVNÍ ZMĚNĚ ZÁKONA O DPH (Č. 

222/2004 Z. Z.). 

ZÁKON O DPH BYL NOVELIZOVÁN SCHVÁLENOU NOVELOU ZÁKONA O DPH.  

 
Změny souvisí s novelou zákona o DPH, s přijetím nového §25a, který se věnuje opravě základu daně 

při úplném anebo částečném nezaplacení protihodnoty za dodání tovaru anebo služby, s tím souvisí i 

§ 53b oprava odpočítané daně při nevymožiteľnej pohľadávke. 

Od 1.1.2021 je umožněno dodavateli opravit základ daně a požadovat od státu vrácení DPH z 

nevymožiteľnej pohľadávky. Odběratel – zákazník – následně bude muset  při nevymožiteľnej 

pohľadávke vrátit státu DPH, kterou si odpočítal při nákupu tovaru a služby. 

 

Možnost opravy základu daně při nevymožiteľnej pohľadávke od roku 2021 se promítla jak do změny 

formuláře přiznání DPH, tak do kontrolního výkazu pro rok 2021. 

Nové přiznání DPH 
Z důvody legislativní změny byl pozměněn formulář přiznání DPH. S touto změnou byly do DMS 

přidány některé nové kódy DPH a zároveň u jiných kódů DPH došlo ke zrušení formou ukončení 

jejich platnosti.  

Vzhledem k tomu, že změna kódů musí proběhnout také u již vystavených dokladů v roce 2021, 

tedy zpětně, je nutné v programu DMS Klient postupovat dle kroků uvedených níže. 

Instalace nové verze 

Podmínkou funkčnosti nového přiznání DPH 2021 je instalace nové verze 21.02.b, která je uveřejněna 

na webových stránkách www.softapp.cz v sekci Download. Před instalací verze proveďte zálohu dat a 

v době instalace verze zajistěte, aby nebyl žádný z uživatelů do programu přihlášen.  
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1.2 Změna kódů 

Po přihlášení do nově 

nainstalované verze 

se nejprve zobrazí 

novinky programu a 

poté co uživatel 

novinky uzavře, 

následuje tabulka 

určená ke změně 

kódů a řádků DPH. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabulka ke změně kódů a řádků DPH pro rok 2021 
 

 

Tabulka se zobrazí pouze uživatelům, kteří mají práva správce systému a také těm, kteří mají právo 

opravovat doklady z jiných modulů. Ostatním uživatelům se při přihlášení do Klienta tabulka 

nezobrazí.  

Poznámka: 

Práva správce, i právo na opravu dokladů lze nastavit v modulu Správce – Soubory – Uživatelé – 

Editovat. 
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Tabulku pro změnu kódů a řádků DPH pro rok 2021 lze zavřít křížkem v pravém rohu. V takovém 

případě program pracuje nadále s původními kódy roku 2020 a při každém novém přihlášení do 

programu se tabulka opět zobrazí. 

 

 

 

Popis tabulky 

V levé části tabulky se nezobrazují všechny řádky 

a kódy DPH, ale pouze ty řádky a kódy, které se budou 

měnit. 

Řádky nelze editovat, jsou pevně dány programem.  

Kódy lze editovat pomocí tlač. „Úprava kódov“.  

 

Ve fázi editace se tabulka podbarví žlutě a přibude 

možnost přidat nebo odebrat řádek pomocí tlač. plus a 

mínus.  

 

Tato editace se využije pouze v případě, byl-li 

uživatelem historicky zaveden do tabulky Sazeb DPH v modulu Správce v menu Soubory nějaký 

vlastní kód směrovaný na řádek, který je nyní nutné překódovat.  

Standardně uživatel do úpravy kódů nevstupuje, jelikož není třeba upravovat.  
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1.3 Překódování 

Překódování je potřeba provést z důvodu změn v DPH, které byly uvedeny v úvodu tohoto 

dokumentu. V případě, že tak uživatel neprovede, nebude možné zpracovat DPH za 1/2021 z důvodu 

nového rozvržení řádků ve formuláři DPH.  

V roce přihlášení 2021 se již bude nabízet pouze nový formulář DPH platný pro rok 2021 s novými 

řádky. Pokud by se tedy doklady pořízené od 1.1.2021 nepřekódovaly, nedostaly by se na správné 

řádky přiznání DPH.  

Co nastane při překódování  

Při překódovaní budou změněny v již pořízených fakturách, pokladních dokladech a interních 

daňových dokladech kódy DPH. Staré kódy DPH budou v dokladech roku 2021 nahrazeny novými 

kódy DPH. Změna se bude dotýkat pouze dokladů, které vstupují do řádků přiznání, které byly 

změněny. Prvních 12 řádků přiznání DPH zůstalo beze změn, tzn., že ve vydaných tuzemských 

fakturách a příjmových pokladních dokladech zůstávají stále stejné kódy DPH.  

Zároveň se při překódování načte nová tabulka Sazby DPH, kterou naleznete v modulu Správce 

v menu Soubory. V této tabulce bude při překódování ukončena platnost starých kódů a zároveň se 

do ní načtou kódy nové.  

V pravé části 

tabulky se 

nachází 

informativní 

část, ve které 

může uživatel 

přepínat a 

zobrazovat 

řádky a kódy 

DPH roku 2020 

a roku 2021.  
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Při překódování Vás program také upozorní, že je potřeba změnit kódy DPH v používaných číselných 

řadách faktur a  pokladen. Nastavení číselných řad naleznete v modulu Dodavatelé a v modulu 

Pokladna (v případě dobropisů vydaných faktur v modulu Odběratelé) vždy v menu Soubory – Číselné 

řady.  

    

 

 

 

 

 

                        

 

V nastavení číselných řad jsou uvedeny kódy DPH, které se nabízí automaticky při pořizování dokladů. 

Tyto kódy DPH je potřeba změnit na aktuální nové kódy. V kódech DPH lze vyvolat tabulku Sazby DPH 

pravým klikem myši nebo F2. 
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Každý uživatel si může také sám přednastavit číslo řádku pro přiznání DPH pro interní daňový doklad 

k faktuře z EU (jedná se o DPH na výstupu). Nastavení uživatele naleznete např. v modulu Dodavatelé 

v menu Servis. Prosím zkontrolujte, zda máte řádek nastaven a pokud ano, zda se jedná o správný 

řádek přiznání.  

 

 

 

 

Pokud nebudou kódy po překódování změněny, program upozorní uživatele při uložení nového 

dokladu v roce 2021, že je zadán neplatný kód DPH a doklad neuloží, dokud nebude zadán aktuální 

nový kód.  

  

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ (PRACUJE-LI FIRMA S PROGRAMEM KLIENT NA VÍCE DATABÁZÍCH) 

Je-li provedeno překódování kódů DPH v rámci jedné databáze, je bezpodmínečně nutné ihned 

provést překódování na všech dalších databázích.  

Při překódování dochází k aktualizaci tabulky Sazby DPH, tzn., že tabulka již bude aktuální na všech 

dalších databázích, které spouštíte ze stejného umístění, a bude tedy obsahovat nové kódy DPH. 

V takovém případě by byly nově pořizované doklady již pořizovány na nové kódy DPH, což bez 

překódování nesmí nastat.   
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1.4 Sestavy DPH a Kontrolného výkazu 

Dle roku přihlášení se nabízí uživateli v sestavách DPH vždy sestavy platné pro rok přihlášení. 

Nové DPH naleznete ve volbě Účetnictví - Sestavy - DPH - DPH od 1/2021. Došlo ke změně tiskové 

sestavy přiznání DPH a úpravě XML souboru. Nový Kontrolní výkaz naleznete v menu Účetnictví - 

Sestavy - DPH - Kontrolný výkaz DPH od 1/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad zobrazení sestav v přihlášeném roce 2020  

Zobrazují se tiskové sestavy přiznání DPH a Kontrolného výkazu platné pro rok 2020. 

 

 

 

 

 

Po instalaci nové verze a provedení konverze kódů, doporučujeme provést zkušební načtení XML 
souboru Přiznání k DPH a Kontrolného výkazu. Předejte tak případným problémům, které by bylo 
nutné řešit v termínu odevzdání.   
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Nový kontrolný výkaz 
 

V roce 2021 dochází k úpravě vzoru kontrolného výkazu tak, aby byl v souladu s novelou zákona o 

DPH. V oddíle C1 a C2 byl přidán sloupec související s §25a a §53b a zároveň byl také upraven XML 

soubor. 

Změna se týká názvů některých částí kontrolného výkazu, a to změny názvu v části C, C.1 a C.2. 

Kromě změny názvu uvedených částí se mění také obsahový popis sloupce 2, sloupec 11 se mění na 

„Opravu základu daně podle §25a zákona“ a nově se doplnil sloupec 12 „Kód opravy“, který 

nahrazuje sloupec 11. 

V části C.2 se mění opět obsahový popis sloupce 2, sloupec 8 se mění na „Opravu základu daně podle 

§53b zákona“ a přibyl nový sloupec 9 s názvem „Kód opravy“, který nahrazuje původní sloupec 8. 

Změny nastaly i v části D, a to v obsahovém popisu jednotlivých nadpisů a sloupců, a to z důvodu 

změny elektronických registračních pokladen na pokladnice e-kasa klient. 

 

Na základě uvedených změn byl v DMS v kontrolném výkazu přidán v části C.1 a C.2 nový sloupec 

„Oprava ZD“.   

C.1 – v případě, že bude doklad pořízen na kód DPH 316 nebo 346 (řádek 26 – rozdíl v základu daně 

dle §25a), bude takový doklad označen ve sloupci „Oprava ZD“ křížkem. 

C.2  – v případě, že bude doklad pořízen na kód DPH 319 nebo 339 (řádek 29 – oprava odpočítané 

daně §53b), bude takový doklad označen ve sloupci „Oprava ZD“ křížkem. 
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Novinky od verze 10.09.a 
 

1. Odběratelská faktura – pořizování částek s DPH 
 

V režimu pořizování částek s DPH v odběratelských fakturách, přibyl v položkách  informativní 

sloupec s celkovou cenou bez DPH. Jedná se o faktury typu „V“ – vypořádání záloh, 

popřípadě doklady, kde byl použit tento režim zadávání. 

 

 
 

 

2. Uzamčení dokumentů DOC, PDF 
 

Od této verze je umožněno nastavit heslo pro odemknutí uložených dokumentů ve formátu 

PDF, DOC atd. Při zadaném hesle nelze bez znalosti tohoto hesla dokumenty libovolně 

upravovat.  

Heslo pro odemknutí lze nastavit v modulu Klient – agenda Správce – menu Soubory – volba 

Nastavení programu – záložka El. Dokumenty.  
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3. Odběratelské faktury - formulář prohlížení  
 

Volba „Prohlížení“ v odběratelských fakturách byla přejmenována na „Prohlížení / Oprava / 

Likvidace“. 

Nově zde byla přidána tlačítka „Likvidace“, „Storno“ a „Smazat“. U těchto voleb je brán zřetel 

na nastavení uživatelských práv. V případě, že uživatel nemá právo faktury likvidovat nebo 

mazat, tlačítka v tomto formuláři nebudou zobrazena. 

 

 
 

4. Příkaz k úhradě  

Příkaz k úhradě naleznete v modulu Dodavatelé, v menu Sestavy, Příkaz k úhradě. 

Uživatelsky je možné vyhotovit tištěný příkaz k úhradě nebo lze vytvořit soubor určený pro 

elektronický styk s bankou. 

Vytvoření nového příkazu: 

1. V zobrazené tabulce Příkazy k úhradě kliknout na tlač. „Nový“. 

2. Pomocí výběrové podmínky vybrat faktury, které mají být načteny do příkazu (např. dle 

data splatnosti). 
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Faktury odpovídající výběru se zobrazí v následující tabulce „Příkaz k úhradě“.  

 

Je-li písmo zbarvené černě, jsou ve faktuře všechny údaje týkající se bankovního spojení 

doplněny. Je-li písmo červené, chybí ve faktuře údaj o bankovním spojení. V případě ČR se 

kontroluje bankovní účet a kód banky.  

V případě slovenských dealerů dochází ke kontrole vyplněného IBAN a BIC. Chybějící údaj je 

možné doplnit přímo v pořízení příkazu ve spodní části tabulky. Doplnění je platné pouze pro 

aktuální příkaz. Ideální je doplnit bankovní spojení přímo v kartě obch. partnera, aby se při 

dalších fakturách po výběru obch. partnera doplnilo číslo účtu, popř. IBAN a BIC, vždy 

automaticky.  
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V případě, je-li vyplněno číslo účtu a není doplněn IBAN/BIC, je možné vygenerovat IBAN/BIC 

přímo klikem na tlačítko IBAN/BIC, kde program změní původní hodnotu IBAN na 

vypočítanou (odsouhlasí uživatel). 

 

Ve výše uvedené tabulce si uživatel vybere a označí faktury k úhradě klikem na tlačítko 

„Vybrat“, popř. provede výběr klávesou „mezerník“. Vybraný řádek se podbarví šedě. 

V případě, že si přeje uživatel vybrat všechny faktury výběru, provede výběr pomocí tlačítka 

“Vybrat vše”. Jedná-li se o částečnou úhradu, lze přepsat ve sloupci částka výši nabídnuté 

částky na částku skutečné úhrady.  

Kromě načtených faktur na základě výběrové podmínky, lze do příkazu přidat i další platby 

definované uživatelem. Toto se provede stiskem tlačítka “Přidat řádek ”. Objeví se prázdný 

formulář, ve kterém lze přidat nový řádek příkazu k úhradě a nadefinovat tak platbu na 

zvolený bankovní účet. 

Do příkazu lze také přidat stálé platby z číselníku stálých plateb. Toto se provede stiskem 

tlačítka “Stálé platby”. Objeví se formulář pro výběr, pořízení a editaci stálých plateb. Výběr 

platby se provede nastavením ukazatele na konkrétní platbu a stiskem tlačítka “OK”. Uživatel 

může rovněž vybrat skupinu plateb, a to zaškrtnutím políčka “Výběr” u požadovaných plateb. 

Po stisku tlačítka “OK” se všechny vybrané platby přenesou do příkazu k úhradě. 

Tlačítkem „Dobropisy“ lze přidat do příkazu k úhradě také dobropisované vydané faktury a 

zálohové faktury. Načtou se jen ty faktury, kterou jsou nezaplacené a jsou se zápornou 

částkou.  
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V příkazu k úhradě se tedy mohou sejít faktury z různých agend: 

D = Dodavatelé, L = Zálohy dodavatelské, O = Odběratelé (dobropisy) a Z = Zálohy 

odběratelské (dobropisy) 

 
 

HROMADNÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ (MODUL DODAVATELÉ, MENU SESTAVY, PŘÍKAZ K 

ÚHRADĚ) 
V menu Sestavy, Příkaz k úhradě lze po zvolení výstupu dat „Tisk“ vyhotovit tištěný příkaz 

k úhradě. 

Jako doplněk příkazu lze vytisknout k příkazu 

také jeho přílohu (seznam faktur na příkaze). 

Vyhotovený příkaz k úhradě lze ještě před tiskem prohlédnout klikem na tlač.  

Před tiskem je možno změnit údaje o místu a datu vystavení, počtu řádků samostatného 

výpisu, a zda se má či nemá tisknout příloha příkazu (zatržítko „Tisknout přílohu“). Počet 

řádků samostatného výpisu znamená, že program rozdělí jednotlivé věty příkazu na zvláštní 

stránky dle nastavení tak, že v podstatě vznikne několik samostatných příkazů (např. některé 

banky vyžadují, aby výpis nebyl delší než 10 řádků na stranu).  

Příloha příkazu k úhradě je podrobnější seznam hrazených faktur. 

Pokud je na formuláři vybrána volba “Odeslat elektronicky”, zobrazí se formulář s údaji pro 

vytvoření výstupního souboru. Na formuláři se objeví přednastavené údaje, které je možno 

doplnit. Např. kam se má soubor uložit, jeho název, a další údaje potřebné k jeho vytvoření. 

Většina údajů je dána ve smlouvě s bankou. Po vyplnění požadovaných údajů se zpřístupní 

tlačítko “Odeslat”. Po jeho stisku se vygeneruje požadovaný soubor. Formát souboru se volí 

výběrem ze záložek na formuláři. 
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V současné době jsou podporovány formáty souborů pro následující banky: 

 

Vyhotovený soubor může být uložen do předdefinovaného adresáře a slouží pro import do 

systému zajišťujícího elektronický styk s bankou. Údaje pro vyhotovení souboru lze 

přednastavit přímo v nastavení  bankovních účtů (modul Banka, menu Soubory – Bankovní 

konta – Editovat – Další údaje).  

Po vyhotovení příkazu k úhradě (tisk příkazu či elektronicky), se program dotazuje, zda má 

označit vybrané faktury a uložit příkaz. Pokud uživatel vybere “ano”, pak je do souboru 

faktur zapsán příznak P nebo A. V dodavatelských fakturách se jedná o pole „Platit fakturu“. 

Je-li příkaz vystaven na celou částku faktury, zapíše se do dat příznak P. 

Je-li faktura hrazena pouze částečně, pak se zapíše do dat příznak A.  

 

Faktury, které jsou označeny příznakem „P“ se již znovu do příkazu k úhradě nenabízí. I když 

ještě neproběhla žádná úhrada (výpisem či pokladnou), do příkazu se již znovu nenačtou. 

Faktury, které jsou označeny příznakem „A“ se budou načítat do příkazu k úhradě znovu 

v plné částce, dokud nebude spárovaná úhrada. Jakmile proběhne párování úhrad, bude se 

nabízet do příkazu k úhradě již jen doplatek faktury.  
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Ilustrativní příklad: 

1. Příkaz k úhradě: 

 

2. Vytvoření dalšího příkazu k úhradě po označení vybraných faktur: 

Faktura 2020010 – v předchozím kroku byl vystaven příkaz na částečnou platbu -> příznak A 

Faktura 2020011 – v předchozím kroku byl vystaven příkaz na celou částku -> příznak P 

Do nového příkazu se tedy načte faktura pouze s příznakem A. Dokud nebude spárovaná 

úhrada, načte se v plné částce. Po spárování úhrady (výpis, pokladní doklad, účetní doklad a 

následné párování úhrad faktur) se již nabídne pouze doplatek. 

 

Po spárování se již nabízí do příkazu pouze doplatek. 

 

Podobně je tomu i u zálohových faktur a dobropisů. Pokud je příkaz vystaven na celou 

částku, zapíše se do dat příznak P. V případě, že je platba pouze částečná, zapíše se příznak 

A. Následně se faktura nabízí v plné částce, dokud neproběhne párování úhrad. Po spárování 

úhrad se již nabídne ve výši doplatku.  

Pokud je potřeba u označených faktur příznak znovu obnovit, je možno použít funkci 

“Obnova příznaku PU”, která provede označení dle zadané výběrové podmínky hromadně, 

nebo funkci “Oprava příznaku PU(schvalování faktur)”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
mailto:hotline@softapp.cz


 
 
 

 

46          

 
 

www. softapp.cz hotline@softapp.cz tel.: +420 571615244 

OPRAVA PŘÍZNAKU PU(SCHVALOVÁNÍ FAKTUR)  

(MODUL DODAVATELÉ, MENU SESTAVY) 

 

Při pořízení přijaté faktury (modul Dodavatelé, Zálohy dodavatelské) je možné vybrat, zda se má 

faktura načíst do příkazu k úhradě automaticky (A), nebo je potřeba fakturu schválit (X) či neplatit 

vůbec (N).  

 

Při pořízení vydaných faktur tento příznak nastavit nelze. Vydané faktury do příkazu k úhradě 

standardně nepatří. Do příkazu k úhradě se načtou z odběratelských faktur (modul Odběratelé, 

Zálohy odběratelské) pouze nezaplacené faktury se zápornými částkami, až po kliku na tlač. 

„Dobropisy“. Takové faktury mají příznak v datech prázdný a po vystavení příkazu k úhradě na plnou 

částku se zapíše u faktury do dat příznak P (v případě částečné úhrady příznak A).  

 

Aby bylo možné v případě potřeby příznak změnit, je potřeba vstoupit v modulu Dodavatelé do menu 

Sestavy a zvolit „Oprava příznaku PU (schvalování faktur)“. Zde lze změnit příznak nejen u 

dodavatelských, ale i odběratelských faktur (dobropisů). 

V této funkci se zobrazí seznam došlých faktur dle zadaného výběru, a je možno manuálně měnit 

statut faktury. 

 

P….. faktura byla vystavena v příkazu k úhradě nebo je již zaplacena  

A….. faktura se objeví v seznamu pro nový příkaz k úhradě  

N….. faktura se nebude nabízet pro HPKU   

X…… faktura je nastavena pro schválení HPKU 
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Novinky od verze 10.07.c 

 

1. Priznanie DPH  
 

Od této verze je nově přepracována evidence DPH s možností vytvoření dodatečného 

přiznání.  

V souvislosti s touto změnou došlo také k úpravě formulářů v modulu Účetnictví.  

V menu Zostavy – DPH – DPH od 1/2020 se nově zobrazí formulář Zoznam DPH.  

 

 

  

Ve formuláři Zoznam DPH postupuje uživatel přes tlačítko Nové priznanie, kde se vyplní 

zdaňovací období (měsíc od-do) a typ přiznání (riadne, opravné, dodatočné). Sestava 

Priznanie DPH je na záložce Priznanie DPH. Kontrolní sestavy nalezne uživatel na záložce 

Zostavy.   
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Priznanie DPH lze vyvolat ze záložky Priznanie DPH klikem na tlačítko Vykonať. 

Tlačítkem „XML \ Tlač“ se data uloží do XML souboru do zvoleného adresáře. Po exportu do 

XML souboru se program zeptá, zda otevřít stránku pro odeslání. Po potvrzení tlačítka 

„Ne“ se soubor uloží pouze do nastavené složky a při kliku na „Ano“ se soubor uloží do složky 

a zároveň budete automaticky přesměrováni na stránky daňového portálu, kde můžete 

soubor načíst, zkontrolovat a odeslat. 

 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.472.html 
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Poznámka: Cesta k adresáři pro ukládání XML souboru se automaticky po vyexportování 

souboru uloží, není nutné ji nikde v programu přednastavovat.  

Sestavu Přiznání DPH je možné nejen exportovat, ale také vytisknout přes tlačítko Tlač.  

 

 

Uložení přiznání DPH 

Po exportu do XML nebo po vytištění se program dotáže, zda si 

uživatel přeje uložit přiznání DPH.  

   

Po kliku na tlač. „Ano“ se přiznání uloží do Zoznamu DPH.  

Po exportu do XML navíc program upozorní, aby uživatel doplnil 

v přehledu DPH datum odeslání.  
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Datum odeslání doporučujeme doplnit u DPH, které bylo skutečně podáno na FÚ. Lze jej 

doplnit v tabulce Zoznam DPH vyplněním data a tlačítkem Uložiť (viz screen). Poté již 

nebude možné přiznání ze seznamu smazat a lze jej opakovaně vytisknout nebo 

vyexportovat přes tlačítko XML\Tlač v podobě, jak bylo podáno. 

 

Dátum odoslania – není-li datum odeslání doplněno, lze smazat uložené Přiznání DPH přes 

tlač.   Tato operace je logována do tabulky ZURNAL. 
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Je-li datum odeslání doplněno, již Přiznání DPH mazat nelze. Práce s dodatečným daňovým 

přiznáním se odvíjí od vyplnění data odeslání.  

 

 

 

                    

       

Po doplnění data odeslání a kliku na tlač. „Uložiť“ program automaticky nabídne uzavření 

účetního období, za které bylo DPH odesláno. U vybraných uživatelů lze 

hromadně nastavit uzavřené účetní období klikem na tlač. Nastaviť. Výběr všech 

uživatelů lze zvolit přes tlač.  Aby bylo uzavření období uloženo ke všem vybraným 

uživatelům, je potřeba kliknout ještě na tlač. Uložiť.  
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Uzavřené období 
Do uzavřeného období již nelze zapisovat další účetní doklady, ani jej mazat a provádět další 

změny.  

 

 

 

 

 

ODÚČTOVÁNÍ DPH 
 

Po odeslání přiznání DPH a uzavření období doporučujeme uživatelům přeúčtovat obraty 
analytických účtů DPH za odeslané období na analytický účet finančního úřadu. Po 
přeúčtování DPH tak zůstanou analytické účty DPH s nulovými obraty. V případě, že by se na 
těchto účtech obrat změnil (za již odeslané období), lze lépe dohledat rozdíl. Odúčtování DPH 
slouží pouze pro měsíční přeúčtování DPH. 
 
Pro odúčtování DPH byla vytvořena funkce přímo v Seznamu DPH – tlač. „Odúčtování DPH“. 
Při prvním spuštění je třeba nastavit účty DPH pro daň a odpočet, dále analytické účty DPH. 
Účet, středisko a zakázku pro zaokrouhlení se nevyplňují. Slouží pouze pro verzi CZ. 
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Po prvotním uložení tohoto nastavení se program vrátí zpět do Seznamu DPH. Odúčtování 
DPH ještě stále neproběhlo. Uživatel znovu klikne na „Odúčtování DPH“ a již se nabídne 
likvidace DPH (přeúčtování) dle nastavených účtů. Poté je třeba vybrat pouze řadu úč. 
dokladů a uložit. Při dalších přiznáních již bude likvidace DPH nabídnuta ihned po kliku na 
„Odúčtování DPH“ s tím, že je možné nastavení účtů změnit ve formuláři Likvidace DPH přes 
tlač. „Nastavení účtů“. 
 

 
 

V případě, že se částka, která se přeúčtovává z analytických účtů, neshoduje s částkou 
daňové povinnosti nebo nadměrného odpočtu v daňovém přiznání, program na tuto 
nesrovnalost upozorní níže uvedenou větou.  
 

 
 

Částky pro odúčtování DPH jsou brány z účetnictví ze zpracovávaného měsíce a částka pro 
přeúčtování převodu DPH za určité období se načítá z daňového přiznání (ř. 64 nebo ř. 65). 
V případě, že jsou hodnoty z účetnictví odlišné od daňového přiznání, bude rozdíl vyčíslen 
v řádku pro zaokrouhlení.  V takovém případě doporučujeme před samotným uložením 
dokladu rozdíly dohledat.  
 

Pozn. Pro funkcionalitu „Odúčtování DPH“ se předpokládá, že obraty předchozích měsíců na 
účtech DPH, které byly zaúčtovány od začátku roku, byly již přeúčtovány. V případě potřeby 
přeúčtovat ručně a teprve poté lze funkci využít. 
 

Zapsané datum odeslání v seznamu DPH a VÝSTRAHA 

Je-li zapsáno v seznamu DPH také datum odeslání přiznání DPH, program hlídá kromě 

uzavřeného účetního období také skutečnost, že již bylo odesláno Přiznání k DPH. Při uložení 

dokladu do období, kdy již bylo přiznání odesláno (ať už se jedná o nový doklad nebo opravu 

stávajícího dokladu), upozorní uživatele výstrahou. 
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Může nastat více případů: 

1) oprava dokladu v textových polích v termínu i po termínu (např. oprava střediska, zakázky, 

popisu apod.) 

2) oprava částky nebo pořízení nového dokladu po již odeslaném řádném přiznání, ale do 

termínu odevzdání DPH – řádné opravné přiznání 

3) oprava částky nebo pořízení nového dokladu po termínu odevzdání DPH – dodatečné 

přiznání 

VÝSTRAHA PŘI OPRAVĚ (zobrazí si při opravě faktur, pokladních dokladů a interních 

dokladů) 

Opravuje-li uživatel doklad v období, které je uzavřeno, zobrazí se hláška „Doklad spadá do 

uzavřeného úč. období“. Není-li období uzavřeno, ale přiznání DPH je již odesláno (datum 

odeslání je vyplněn), zobrazí se tato výstraha: 

 

V takovém případě doporučujeme pokračovat pouze, jde-li o změnu v textových polích 

(případ č. 1). 

Jedná-li se o úpravu v částce, doporučujeme vystavit k původnímu dokladu dobropis a poté 

nový doklad.  
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VÝSTRAHA PŘI POŘÍZENÍ NOVÉHO DOKLADU (zobrazí si při pořízení faktur, pokladních 

dokladů a interních dokladů) 

Pořizuje-li uživatel doklad do účetního období, které je uzavřeno, zobrazí se hláška „Nelze 

zadávat doklad do uzavřeného účetního období“. Není-li účetní období uzavřeno, ale přiznání 

DPH je již odesláno (datum odeslání je vyplněn), zobrazí se tato výstraha: 

 

 

 

Vybere uživatel v případě, že ukládá nový doklad po termínu podání DPH a tento doklad se 

uloží s příznakem, že se jedná o doklad, který spadá do dodatečného přiznání. Z dokladu 

vytvořeného s příznakem dodatečného přiznání uživatel následně vytvoří nové přiznání DPH 

– typ Dodatočné. Po odeslání dodatečného přiznání č. 1, lze vytvořit v případě potřeby i další 

dodatečná přiznání.  

 

Vybere uživatel tehdy, má-li být doklad uložen do řádného (opravného přiznání) – jedná se o 

období do termínu podání DPH. Po uložení dokladu přes tuto volbu uživatel následně vystaví 

nové přiznání DPH – typ Riadne/Opravné.  
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VÝSTRAHA PŘI ZRUŠENÍ DOKLADU 

Chce-li uživatel smazat doklad v období, které je uzavřeno, zobrazí se hláška „Doklad spadá 

do uzavřeného účetního období. Nelze smazat“. Není-li období uzavřeno, ale přiznání DPH je 

již odesláno (datum odeslání je vyplněn), zobrazí se výstraha: Mažete doklad, který již byl 

odeslán do Přiznání k DPH. 
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Všechny uvedené výstrahy se logují, tudíž lze v datech nalézt informaci, který autor, z které 

PC stanice a kdy změnu zapsal. Jednotlivé změny lze dohledat dle následujících popisků 

v tabulce ZURNAL: 

 Oprava dokladu „Doklad editován v odeslaném DPH“ 

 Pořízení dokladu „Doklad pořízen do odeslaného DPH“ 

 Zrušení „Doklad vymazán z odeslaného DPH“ 

 

KONTROLNÉ ZOSTAVY 

Aktuální seznam dokladů, které vstupují do DPH, nalezne uživatel ve volbě „Kontrolné 

zostavy“. Samotné přiznání DPH, které již bylo uloženo, lze opakovaně exportovat či 

vytisknout přes tlač. „XML\Tlač“. 

 

 

Kontrolní sestavy lze vybrat za zvolené období a budou uživateli zobrazovat všechny aktuální 

doklady z modulu přijatých faktur, vydaných faktur, pokladny a interních daňových dokladů.  

Je možné vybrat z nabídky sestav a to za všechny agendy, popř. za některou konkrétní. 
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DODATOČNÉ DPH 

Dodatečné přiznání DPH se vystavuje tak, jako každé jiné přiznání DPH s tím, že se vybere typ 

přiznání „Dodatočné“ a jeho číslo. Dále je třeba uvést den zjištění důvodu pro podání 

dodatečného daňového přiznání. Do přiznání vstupují všechny doklady, které byly zapsány 

jak v řádném, tak i v dodatečném přiznání. Sestava tedy bude obsahovat všechny doklady, 

pouze na řádku č. 37 budou uvedeny rozdíly proti předchozímu přiznání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
mailto:hotline@softapp.cz


 
 
 

 

59          

 
 

www. softapp.cz hotline@softapp.cz tel.: +420 571615244 

ZOSTAVY 

V tisku sestav u dodatečného přiznání lze zvolit parametr „Do zoznamu tlačit iba doklady 

z dodatečného priznania“. 

 

- Při zatrhnutém parametru budou do sestav načteny pouze doklady, které vznikly po 

odeslání řádného přiznání (spadají do dodatečného přiznání).  

- Při nezatrhnutém parametru budou do sestav načteny doklady řádného i 

dodatečného přiznání. 

 

                              

2. Právo na opravu dokladů z jiných modulů 
 

Nově bylo přidáno právo na opravu dokladů z jiných modulů. Jedná se o doklady, které byly 

prvotně vystaveny v jiném modulu, než je Klient. 

Dříve toto oprávnění bylo umožněno pouze uživateli, který měl nastavena práva správce 

systému. Nyní, aby mohl uživatel doklady opravovat, musí mít nastaven nový parametr 

„Opravovat doklady pořízené v jiných modulech“. Tento parametr naleznete ve Správci – 

Soubory – Uživatelé – Editovat – záložka Všeobecné. 
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