uživatelům programu Účtárna firmy
Veřejná informační služba, Plzeň

Aktualizace č. 143 modulu Výkazy programu Účtárna – k 30.6.2014
Vážený zákazníku,
na internetu je k dispozici ke stažení do programu nová aktualizace dat modulu Výkazy programu Účtárna.
Aktualizace k 30.6.2014 označená číslem 143 obsahuje (podrobný popis změn viz dále v dokumentu):





opravu drobné chyby – v příloze E
řešení nejasnosti v zadání výkazu přílohy A4 k 31.3.2014
do všech výkazů doplněny údaje do záhlaví výkazů (předmět činnosti, IČ)
do všech výkazů doplněn podpisový záznam statutárního orgánu

Aktualizaci č.143 NENÍ NUTNÉ STAHOVAT. Potřebují jí ji jen ti uživatelé, kteří měli problém s aktualizací
č. 142 k 31.3.2014, nebo jejich zřizovatel požaduje výše uvedené údaje na výkazech k 30.6.2014.
Jakékoli dotazy související s problematikou výkazů či další funkčností softwaru Vám zodpoví pracovníci Horké
linky VIS, a to na telefonních číslech:
Oblast Jihozápad
Oblast Severovýchod
Oblast Morava

377 457 977
377 462 520
377 462 201

Vzdálená servisní podpora je zajišťována každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin. Služba zahrnuje přímé
telefonické poradenství, dálkovou správu a poradenství prostřednictvím e-mailu. Služba je zpoplatněna.
Podrobnosti naleznete na www.visplzen.cz.
Za realizační tým VIS s pozdravem

Pavel Fencl
manažer projektu

Veřejná informační služba, spol. s r. o., Farského 14, 32600 Plzeň
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mobil: 608 682 885

e-mail: info@visplzen.cz
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IČO: 45330344, DIČ: 138-45330344
Obch. rejst.: Kraj. soud v Plzni, sp. zn. C1561

Pen. ústav: Citibank a.s., Praha
č.ú.: 5006119005/2600

1. Postup provedení změn v programu
1.1. Proveďte aktualizaci programu Účtárna
Podmínky načtení a správné funkčnosti výkazu jsou:
Účtárna 2.06f a vyšší
Účtárna 2.07e a vyšší
Účtárna 2.08b
Aktuální verzi programu si můžete ověřit v menu Program – O programu.
Bez této aktualizace programu nebudou výkazy funkční!!!
Aktualizaci programu proveďte následujícím způsobem:
1) Spusťte program Účtárna a proveďte zálohu všech Vašich dat !
2) V programu spusťte funkci Nástroje – Aktualizace programu – Načtení doplňků z Internetu a dále
následujte pokyny programu.

1.2. Proveďte stažení aktualizace dat výkazů do programu
Aktualizace vzorců je k dispozici ke stažení na internetu a lze ji pomocí funkce v programu Účtárna do
programu přímo nahrát. Vlastní aktualizaci výkazů proveďte podle následujícího postupu:
1) Teprve máte-li provedenu aktualizaci programu dle kapitoly 1.1., přistupte k načtení vlastní
aktualizace výkazů dle následujícího bodu.
2) Vstupte do modulu Účetnictví/Výkazy. Zadejte funkci Různé/Aktualizace dat. V zobrazeném
dialogovém okně stiskněte tlačítko Provedení aktualizace z Internetu.
Upozornění:
Výkazy předchozích aktualizací a výkazy speciální (tj. připravované na zakázku) se stažením této aktualizace
z programu neztratí. Pokud je sami chcete z programu odstranit, použijte funkci Rušení.
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2. Popis změn a novinek
2.1 Přehled a popis novinek zapracovaných v aktualizaci č. 143
Aktualizace vzorců reaguje na novelu vyhlášky č. 410/2009 Sb. vyhláškou č. 473/2013 Sb. (změny s účinností
od 1. ledna 2014). Od 1.1.2014 nelze používat žádnou ze starších aktualizací tzn., že pro řádné a
bezproblémové odeslání výkazů k 31.3.2014 je nutné použít aktualizaci minimálně č. 142. Komplexní přehled
všech změn ve výkazech je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí zde:
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_Metodika_2014_UZ-vyhlaska-c-410-2009-vc-priloh-se-zmenami3.zip
Aktualizací č. 143 řešíme následující:
1) Oprava chyby v příloze E – při načtení souboru s přílohou E do nadřízeného systému Gordic nebo do
systému CSÚIS mohlo dojít k chybě „Chybná struktura XML souboru“. Tato chyba se objevila jen v případě,
byla-li v některé z příloh vyplněná část 10 výkazu.
2) Příloha A4 – k 31.3.2014 nebylo zcela jasné, jak je řešen poslední součtový řádek výkazu – existuje několik
variant interpretace, přičemž samotné zadání výkazu v příloze vyhlášky od MFČR obsahovalo chybu.
V aktualizaci č. 143 je řešeno takto:
P.VIII. Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
5. Vyrovnávací účet k podrozvahových účtům

součet ř.1 až ř.4
991
992
993
994
999

součet všech účtů 9xx

3) Do všech záhlaví (hlaviček) tištěných výkazů byl doplněn údaj o IČ organizace a předmětu činnosti podle §
18 odst. 2 písm. b) a d) zákona č. 563/1991 Sb. takto:
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Střední odborné učiliště
Zobí ulice 1 Kvikálkov 658 13
příspěvková organizace
IC: 00233366
Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení
sestavená k: 31.12.2003
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:30.06.2014 10:09:22

Údaj o IČ se do sestavy dostává z nastavení subjektu uživatele v Adresáři subjektů.
Údaj o předmětu činnosti je možné editovat v nastavení Výkazy – Různé – Editace vzorce hlavičky (je třeba
opravit pro každý výkaz samostatně)
4) Do všech výkazů doplněn podle § 18 odst. 2 písm. f) zákona č. 563/1991 Sb. na konec výkazu text
„Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:“, kam přísluší podpisový záznam příslušné
zodpovědné osoby.
5) Z důvodu kompatibility na výkazy č. 142 a příslušné provedené změny na účtech 336 a 337 nebyla řešena
problematika minulého období na těchto účtech ve výkazu příloha A5 v této aktualizaci.
V případě, že k 31.3.2014 nebyl při sestavování a odesílání výkazů žádný výše jmenovaný problém, není
nutné aktualizaci č. 143 stahovat!
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