
NOVINKY ve verzi KOSTKA Pro 6.7.142 a KOSTKA Pro SB 7.7.142 
 
Upgrade můžete aplikovat pouze na verze s číslem 6.7.113 / 7.7.113 a vyšší.  
 

 
Číslo v hranatých závorkách udává, ve které z verzí byla úprava provedena.  
Symbol (ČR) nebo (SR) znamená, že se tento odstavec vztahuje pouze na legislativu ČR, resp. SR. 

Plníme vaše přání: úpravy označené  byly do upgrade zařazeny na základě podnětů vás, uživatelů. 
(Poznámka: verze č. 114, 118, 123, 125, 126, 128, 129, 131, 133, 135, 137 a 141 nebyly určeny k veřejné distribuci.) 
 

Podrobnosti k funkcím programu najdete také v on-line Nápovědě: http://help.kostka.net (nebo 

klávesa F1 za běhu programu).   

  

 

Novinky v posledních verzích (141 a 142): 
 

 

Obecné 
 

[141] Provozujete-li starší verzi než MS SQL 2008 R2 SP3 (interní číslo verze 10.50.6xxx), jedná se 

o verzi, která již nemá od výrobce (Microsoft) žádnou podporu – to pro vás znamená především 
zvýšené bezpečnostní riziko. Měli byste přejít na vyšší verzi (nejlépe MS SQL 2016 nebo 2017). 

Situace, kdy IS KOSTKA detekuje starší verzi, indikuje tuto situaci na stavovém řádku aplikace vlevo 
dole (šedivá barva obrázku); bublinková nápověda (tooltiptext) nad tímto obrázkem v takovém 

případě obsahuje větu Systém je provozován na starší verzi MS SQL Serveru, která již nemá podporu 
od výrobce. Kliknete-li na tento obrázek, umožní vám odeslat mail na podporu IS KOSTKA s popisem 
této situace; odešlete-li nám tento mail (nebo zavoláte na podporu), rádi vám poradíme, jak situaci 

řešit. 
  

[141] Pracujete-li v IS KOSTKA s více firmami a přepínáte se mezi nimi (Soubor->Změna uživatele), 

můžete zařídit, aby si aplikace po dobu svého běhu pamatovala vaše přihlašovací heslo. Aby to 

fungovalo, je potřeba nastavit v konfiguračním souboru stanice (Program->Správa systému->Lokální 
konfigurační soubor) v sekci [Defaults] tento klíč: RememberPwd=1 

 

[141] Bublinková nápověda (tooltiptext), která je hojně v IS KOSTKA využívána, standardně 

zobrazuje nápovědný text po dobu, která je odvozena od nastavení vašich Windows. Nyní je možno 
tuto dobu nastavit (v Nástroje->Nastavení->Obecná->Lokální I.). 
 

 
Sklad, Odbyt a prodej 
 
 

[141] Pokrytí zakázek má ve výstupu k dispozici také sloupec Dat.vystavení (zakázky). 

 

[141] POP, OBJ, NAB a ZAK mají volitelně možnost zobrazovat v seznamu hlaviček celkovou 

částku bez DPH. Je-li pro vás tato informace důležitá, nastavte si tuto funkci v 

Nástroje->Nastavení->Odbyt a prodej->Lokální II., resp. …->Sklad, Lokální III.  
Upozornění: toto nastavení může zpomalovat zobrazení oken POP a OBJ, resp. NAB a ZAK. 

 

[141] Okénko Ceny pro dokladový okruh DOF má nyní zobrazen vykřičník, pokud existují položky 

se sazbou DPH, která není v hlavičce uvedena. 
 

[141] Automatické číslování pořadí položek na dokladech skladu a odbytu bylo změněno. 

Položky se nově číslují čtyřciferným číslem místo trojciferného (např. tedy 0001 místo 001), resp. 

http://help.kostka.net/


pokud jde o rozpadovou položku sady/kompletu, pak 4+2 cifry (např. tedy 000101 místo 001001). To 

umožňuje úspěšně řadit položky i na dokladech s více než 1000 položkami. 

 

[141] Je-li v systému nastaveno Automatické ukládání nákupních cen na vstupních dokladech, pak 

při ukládání položek, zapsaných v okně Pořízení položek je na uložení nově pouze jeden dotaz, jehož 

odpověď platí pro všechny ukládané položky. 

 

[142] Pokrytí zakázek má ve výstupu k dispozici také sloupec „Dodací místo“, tj. obec z dodací 

adresy, uvedené na zakázce. Dále v tomto okně přibyla tlačítka na hromadné označování řádků. 

 

[142] Okénko pro vyplnění počtu sad/kompletů zobrazuje evidenční hodnotu položek 

sady/kompletu (evidenční cena je vždy v lokální měně, spočtená ze střediska, které je na položce 
dokladu; je-li součástí sady/kompletu výkon, vezme se cena ze skladové karty; nelze-li cenu zjistit, 

bude započtena nula). Aby se tento údaj zobrazil, musí mít uživatel právo Zobrazit doklad k oknu 

Zásoby. 
 

[142] V Maloprodejně je možno doplňovat dealera na hlavičku generované prodejky. Toto je 

umožněno v okénku Rekapitulace částek, které se otevírá při uzavírání prodejky (pokud toto chování 

není potlačeno v Lokálních nastaveních odbytu – předvolbou Potlačit dialog Rekapitulace částek). 
 

[142] Okno Inventury střediska bylo doplněno o zobrazení evidenčního stavu v okamžiku 

vytvoření inventury: údaj je nyní běžně viditelný aniž by bylo třeba stisknout tlačítko „Stav“. Dále, na 

hlavičce inventury je k dispozici nové tlačítko Aktualizovat evid. stavy, jehož stisknutím se na 
položkách inventury znovu doplní stavy zásob ke dni inventury; to má význam tehdy, pokud v průběhu 

inventury došlo ke zpětným změnám stavu zásob (např. v průběhu inventury provádíte opravy stavů 
skladu zpětně). 

 
[142] (SR) V súvislosti s tým, že od januára 2018 sa tuzemské samozdanenie vzťahuje bez limitu 

na položky s colnými kódmi 10, 12, 72 a 7301, 7308 a 7314, bola upravená kontrola pri realizácii 

odberateľskej faktúry a predajky. V prípade, že by malo dôjsť k realizácii dokladu s položkami, ktoré 
by mali byť predávané v režime samozdanenia, bude užívateľ upozornený. 

Upozornenie: takéto položky nemožno predávať cez Malopredajňu. Ak by takáto situácia 
nastala, bude užívateľ informovaný, že takéto položky treba predať na faktúru.  

Upozornenie: Ak by takéto položky obsahovala predajka (vyhotovená nie cez Malopredajňu), nebude 

bloček, ktorý vytlačí fiškálny modul, obsahovať potrebné dáta. Robte preto predaj takýchto položiek 
iba cez faktúru.  

   

[142] Položky v okně Dodací list mohou mít v seznamu přidán sloupec "Kód TuzRCh" (údaj ze 

skladové karty). 
 

 

Účetnictví 
 
[142] (SR) V súvislosti s Vyhlásením Finančného riaditeľstva sa od 01.01.2018 mení spôsob 

použitia tuzemského samozdanenia (TuzRCh) u vybraných položiek colného sadzobníka 

(nomenklatúry s číslami začínajúcimi sa na 10, 12, 72 a 7301, 7308 a 7314): u týchto položiek bol 
zrušený limit 5000 EUR. Inými slovami, tieto položky spadajú do TuzRCh bez ohľadu na 

celkovú výšku dokladu.  
Upozornenie: Ak predávate položky, na ktorých sa od januára 2018 novo vzťahuje táto povinnosť, 

nezabudnite (ak ešte nemáte) doplniť ich colnú nomenklatúru na skladovú kartu (záložka „Iné“, 

údaj „Kód tuz.RvChg“ ! 
Takéto položky tuzemským platiteľom DPH nemožno predávať cez Malopredajňu lebo tento modul 

nevie narábať s tuzemským samozdanením (a ani fiškálny modul by netlačil správne predajné lístky). 
Tieto položky teda treba predávať na faktúru; ak sú hradené v hotovosti, bude zaregistrovaný vo 

fiškále iba bloček s úhradou faktúry (pri realizácii pokladničného dokladu o úhrade). 
Do modulu Malopredajne bola zakomponovaná kontrola, ktorá neumožní takéto položky predať. 



Upravený bol užívateľský dotaz „Kontrola dokladov k DPH“, ktorý upozorní na predajné doklady, 

ktoré túto novú povinnosť nespĺňajú.  

 
[142] (SR) Doplnený nový tlačový vzor pre výkaz Priznanie k DPH.  

Poznámka: definícia výkazu DPH sa nemení, používať budete stávajúcu (vzor 2012). Mení sa len 
tlačová zostava "Priznanie k DPH - SR, platné od 2018/01" a definícia pre XML výstup 

"UC00070083 - Priznanie DPH SR 2018/01".   

  
 

 

Finance 
 

[141] Do výstupu okna Vyhledat finanční obrat byl přidán sloupec Ident.dokladu. 

 

 

Majetek 
 

[142] (pouze v licencích Komfort a Pro) Do podmenu Majetek doplněna možnost vyhledat karty 

majetku podle jejich výrobního čísla. Pozn.: uživatelům je třeba poskytnout právo k tomuto 
novému oknu.  

 

 

Mzdy  
 
[142] Okno Odvod soc.pojistného bylo upraveno tak, že při exportu/tisku respektuje správně 
zaškrtávací políčko (MARK) v hlavičce dokladu. Použijete ve speciálních případech, kdy úmyslně 

některý zaměstnanec nemá vyplněnu standardní sociální pojišťovnu (např. podléhá sociálnímu 
pojištění v jiném státě) – v tomto případě v tomto okně vzniknou dva záznamy, přičemž pro odvod 

zaškrtnete pouze záznam se standardní pojišťovnou. 
 

[142] (ČR i SR) Doplněny parametry zpracování mezd pro rok 2018, včetně kalendářů se 

svátky.  
 

[142] (SR) Zavedené (aktualizované) boli nové mzdové zložky 7091 (zákonné sociálne poistenie 
platené do iného štátu) a 7092 (zákonné zdravotné poistenie zaplatené do iného štátu). 

Tieto zložky boli zohľadnené do Hlásenia na DÚ a do Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. 

 
[142] (SR) Zavedená (aktualizovaná) bola nová zložka miezd 7550 (ročné zúčtovanie 

zdravotného poistenia u zamestnanca). Tu patrí zapísať nedoplatok/preplatok z RZZP podľa 
vyúčtovaní zo zdravotnej poisťovne (raz ročne, na jeseň). 

 

[142] (ČR) Zavedeny nové mzdové složky 6010 (otcovská dovolená) a 6210 (dlouhodobé OČR) 
pro použití v roce 2018 (otcovská bude platit až od února, dlouhodobé OČR až od léta). O obě dávky 

bude potřeba žádat soc.pojišťovnu podobně jako o dávky DNP: proto byly obě možnosti přidány i do 
okna Žádosti o DNP (formuláře žádostí ale doposud nebyly zveřejněny, doplníme jakmile to bude 

možné).  
Poznámka: budete-li vyplňovat tyto události do okna Docházka, použijte událost č. 20 (Jiné…) a 

doplňte odpovídající číslo mzdové složky.  

 
[142] (ČR) Upraven výpočet daní a odvodů na SP a ZP podle legislativy 2018. V zásadě se 

jedná o to, že pro zaměstnance, kteří nepodepsali Prohlášení k dani, se posuzují společně všechny 
pracovní poměry DPČ1, DPČ2 a ZMR z hlediska limitů (viz Parametry mezd). Při nenaplnění limitu 

jsou daněny srážkovou daní, jinak zálohovou daní. Stejně tak pro posouzení limitu pro odvody na 

SP/ZP jsou posouzeny všechny tyto příjmy společně.  
Upozornění: Protože je potřeba posoudit více pracovních poměrů, věnujte prosím při výpočtu 

mezd pozornost protokolu o zpracování – může obsahovat (červené) výzvy k opakovanému 



zpracování mzdy u jiného pracovního poměru. Uposlechněte prosím těchto výzev, jinak by mohlo dojít 

k chybným výpočtům daní nebo odvodů.  

Poznámka: žádné změny nejsou u zaměstnanců, kteří podepsali Prohlášení k dani, ani u pracovních 
poměrů DPP – výpočet daní a pojistného proběhne stejně jako v r. 2017. 

 
[142] (SR) Možnosť odpočtu z odvodu zdravotného poistenia je od januára 2018 pre 

zamestnávateľa zrušená. Odpočet zo základu sa teda prejaví iba u zamestnanca. 

 
[142] (ČR) Statistika Trexima: doplněny požadované nové sloupce Obor vzdělání a Název profese. 

Poznámka: Dle sdělení MPSV se za rok 2017 nebudou data z údaje Obor vzdělání zpracovávat, ale pro 
rok 2018 už ano, takže údaj prosím v IS KOSTKA u zaměstnanců doplňte.  

Aktualizovaný popis najdete v http://help.kostka.net/?ID=1320 . 
 

[142] (ČR) Byly upraveny tiskové výstupy „Potvrzení o zdanitelných příjmech“, „Potvrzení o 

zdanitelných příjmech – Dohoda“, „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků“ a „Roční zúčtování 
daní“. 

 
[142] (SR) Boli upravené tlačivá „Potvrdenie o príjme“ a „Ročné zúčtovanie dane“. 

 

 

Top Management 
 

 

Servis 
 

 

Správa systému 
 

 

Ostatní 
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Novinky ve starších verzích (101 až 140) 
(Ještě starší novinky najdete v dokumentu „Novinky ve verzi 100.rtf“) 
 

Obecné 
 

[104] V okně „Obchodní partneři – veškeré údaje“ na záložce Dokumenty přibylo také tlačítko 

"Zkopírovat od jiného partnera". Funguje analogicky jako stejná tlačítka na záložkách s bank.účty, 
kontakty a obory činností: umožní převzít dokumenty od jiného obch.partnera, včetně možnosti 

nekopírovat již existující (dokument se považuje za "stejný", pokud má stejnou hodnotu v poli "Ozn."). 
 
[104] Adresář obchodních partnerů: DIČ je možné zapsat v délce až 25 znaků.  
 
[105] CreditCheck pro slovenské subjekty: podle sdělení z firmy, provozující službu CreditCheck, 

přestala k 02.12.2013 fungovat bezplatná plná verze výpisu pro slovenské subjekty. To pro uživatele 
IS KOSTKA představuje dvě možnosti, co udělat: (1) zakoupit si přístupový klíč pro plný výpis a tento 

klíč potom vložit do Nástroje->Nastavení->Obecná->Lok.III, nebo (2) tamtéž stávající „demo“ klíč pro 
SR vymazat a pracovat dále pouze se základním výpisem. (Služba pro slovenské subjekty tedy od 

02.12.2013 bude pracovat shodně jako pro české subjekty.) 
 
[105] V Obchodních partnerech se slovo "referent" mění na slovo "kontakt". 
 

[107](pouze v licenci KOSTKA Pro SB Komfort a v IS KOSTKA Pro): tlačítko "Ověření DPH" má 

nyní novou funkci: stisknete-li pravé tlačítko myši, podá přehled historie ověřování (řazeno podle 

datumu sestupně). Historie zobrazí datum a čas, jméno uživatele, co bylo prověřováno a s jakým 
výsledkem. 
 

[109] Bublinková nápověda (tooltiptext) nad políčkem pro zápis/výběr obch.partnera zobrazuje jeho 

celou adresu. Je-li v Nástroje->Nastavení->Sklad/Odbyt nastaveno "Upozornění na partnera" na 

příslušném dokladovém okruhu, je součástí bublinkové nápovědy i toto upozornění. 
 

[110] Bublinková nápověda (tooltiptext) nad políčkem pro zápis/výběr obch.partnera zobrazuje jeho 

celou adresu a nově také DIČ a IČ. Je-li v Nástroje->Nastavení->Sklad/Odbyt nastaveno 
"Upozornění na partnera" na příslušném dokladovém okruhu, je součástí bublinkové nápovědy i 

toto upozornění. 
 
[111] Kalendář k výběru údajů typu datum byl nahrazen tím, který je součástí Windows 7 / 8. 
 
[112] (ČR) Číselník sazeb DPH doplněn o 10% sazbu; změněny názvy sazeb na "první snížená" a 

"druhá snížená". Číselník byl také rozšířen o kód státu, kde sazba platí; tento údaj je zde zatím 
připraven pro další očekávané funkce programu. 
 
[112] (SR) Číselník obch.partnerov bol doplnený o "DIČ" - súčasný údaj DIČ bol premenovaný na 
„IČ DPH“. Nový údaj je v SR naplnený číslom, nasledujúcim za „SK“ v IČ DPH; údaj sa tlačí na 

odberateľskej faktúre (upravený bol jej systémový vzor).  
 

[113] Tiskový výstup může být nově směrován také do souborů RTF a ODT (Open Office 

Writer). Součástí upgrade je nová sada souborů s knihovnami (xfrx.fxp, zlib.dll, hndlib.dll, xfrxlib.fll, 
md5.fll; knihovny není třeba registrovat ve Windows). 
 
[116] V adresáři obchodních partnerů na záložce Bankovní účty je nyní zobrazen údaj SWIFT z 
číselníku bank. 
 

[116] Tisk do e-mailu s PDF přílohou: doplněna možnost vkládat defaultní podpis (tedy ten, 



který má uživatel u sebe v MS Outlooku definován). Jak tuto volbu zprovoznit: u toho tiskového 

reportu (resp. postupně u všech takových), který se bude pro tento účel používat, stisknout ve Správci 

sestav tlačítko "Nastavení pro e-mail" a tam zaškrtnout novou předvolbu "Doplnit můj podpis". 
Upozornění: tuto předvolbu nelze použít, pokud formát mailu je RTF.  
 
[116] Celý systém Nápovědy a dokumentace k IS KOSTKA je od této verze nově umístěn (a bude 
průběžně udržován) on-line. Stiskem F1 (či volbou Nápověda z menu aplikace) bude tedy otevřen 

internetový prohlížeč. 
 
[116] Upravena on-line kontrola CreditCheck (přestala pracovat z důvodu změn webové stránky 

s vyhodnocením subjektu). 
 

[117] Doplňování jména firmy z ARESu: pokud má firma dlouhý název, bude automaticky rozdělen 

do dvou řádků. 
 

[119] Export dat (Soubor->Exportovat) byl obohacen o formát CSV oddělený středníkem, 

který je vhodnější pro otevření v MS Excel nebo OpenOffice. 
 

[120] Volba Soubor->Odeslat poštou nyní bere v potaz také dvě předvolby tiskové sestavy pro 

e-maily: Předmět a Slepá kopie. Pokud tedy ještě tuto funkci využíváte, tato úprava její použití mírně 
rozšiřuje. 
 

[121] V Nástroje->Nastavení->Obecná->Lok.II. lze nyní nastavit maximální počet zobrazených 

změn v okně Historie změn, které se zobrazí po stisku stejnojmenného tlačítka v okně Informace o 

záznamu. Seznam změn je nově řazen podle datumu změny sestupně. 
 

[122] Vyhledání obchodního partnera v číselníku můžete provést i tak, že použijete nové okno 

Program->Číselníky->Vyhledat obch.partnera... Zapíšete část textu, program jej hledá kdekoli v 

adrese, jménu firmy, IČ, DIČ (IČ-DPH), PSČ a interním označení. Výsledek je zobrazen v okně, odkud 
se lze pomocí Zobrazit->Návazné doklady přepnout na kartu partnera. 

 

[122] Tisk do e-mailu s PDF přílohou: za některých situací není odkaz na kartu obch.partnera na 

standardních místech k dispozici, ale přesto na dokladu "někde" je. Příkladem mohou být položky SPU, 
kde je zaznamenán zápočet faktur, který je potřeba takto odeslat protistraně.  

Pokud tedy partner na položce takového dokladu má uveden hlavní kontakt s e-mailem (a není 

zakázáno doplňovat hlavní kontakt v Nástroje->Nastavení->Obecná->Lokální III.) a pro tisk použijete 
tlačítko Tisk na položce dokladu, do vygenerovaného e-mailu se doplní e-mailová adresa z jeho 

hlavního kontaktu. 

 

[124] Šablony pro XML export dat: do políčka s prefixem názvu vytvářeného souboru je možno 

použít textmerge: je-li část obsahu uzavřena do složených závorek {} , program se bude snažit 
vyhodnotit obsah. Pokud se to podaří, bude tato část nahrazena výsledkem, v opačném případě bude 

výraz ponechán tak, jak je zapsán. 
 

[127]  Export dat pomocí funkce Soubor->Exportovat  selhal, pokud počet exportovaných řádků 

přesáhl 99 999. Limit byl zvýšen na 999 999.  

 

[127]  Při výběru banky z rozbalovací nabídky bank v číselníku Obchodní partneři můžete změnit 

řazení seznamu bank pomocí kombinace Shift+klik; řazení se přepíná mezi názvem a směrovým číslem 

banky. 
 

[128] (ČR) IS KOSTKA je plně připraven na elektronickou evidenci tržeb (EET). Podrobnosti jsou 
uvedeny v článku EET - Elektronická evidence tržeb (ČR) a následných článkách. Velmi prosíme, 

přečtěte si tyto články pečlivě!  

http://help.kostka.net/?str=clanek&ID=1338


Dali jsme si tu práci a připravili jsme pro vás i návod krok za krokem, jak získat certifikát a klíče 

od Finanční správy a jak je nainstalovat do IS KOSTKA. Článek najdete zde: 

http://kostka.net/cs/navody/finance/715-registrace-a-instalace-certifikatu-k-eet 
 

[130] (nadstavbový modul – lze doobjednat) Tiskový dialog může nyní také "Odeslat e-mailem s 
PDF přílohou (SMTP)", což odešle mail s přílohou (či více přílohami) přes obecné SMTP rozhraní. 

 

[130] Tlačítko pro ověření plátce DPH nyní funguje i pro on-line ověřování plátců daně v EU. 

Pokud DIČ začíná jinými písmeny než CZ, je ověřovací dotaz automaticky přesměrován na evropskou 
databázi. Tato funkce pouze ověřuje, zda je uvedené číslo v EU validní nebo není – žádný bankovní 

účet (jako v ČR) se tímto neověřuje. 

Upozornění: podle informací na webu EU VIES je sledováno, zda tato služba není nadužívána 
(například častým opakovaným testováním téhož čísla apod.) či zneužívána. V takových případech by 

se mohlo stát, že další požadavky z daného místa (IP adresy) budou na jistou dobu odmítány (tzv. 
„ban“). Dále je vhodné vzít v úvahu i to, že ověřování čísel může být pro různé státy různě dočasně 

nedostupné – přečtěte si prosím informace zde: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/help.html  
 

[130] Tlačítko pro ověření plátce DPH bylo doplněno i do okna „Obch.partneři“ s méně údaji.  

 

[132]Definice tiskového reportu, určeného pro odesílání e-mailem (přes MS Outlook i SMTP), může 

využít tzv. textmerge i v poli Slepá kopie (BCC). 

 

[132] (pouze v licencích Komfort a KOSTKA Pro) Převzetí Prodejních cen od jiného 

obch.partnera: v okně Adresář partnerů (veškeré údaje) na záložce Jiné je tlačítko Prodejní ceny 
(kopie). Po jeho stisku nalistujete obch.partnera, od kterého chcete prodejní ceny přebrat. 

Přeberou se takové ceny z Prodejních cen, které: 
-- jsou adresovány konkrétnímu partnerovi (ne tedy cen.skupině nebo kategorii) 

-- jsou ještě platné nebo budou teprve platné 
Pokud by kombinace obch.partner+skl.karta+datum již v Prodejních cenách existovala, bude 

přepsána. 

Poznámka: pokud přihlášený uživatel nemá právo editovat Prodejní ceny, je tlačítko zakázáno. 
 

[137] Pokud má tiskový report ve Správci tisku pod tlačítkem Předvolby pro tisk do e-mailu uveden 

název souboru přílohy, bude použit i při "normálním" tisku do PDF, TIFF, DOC, ... (tj. písmena 

H a vyšší.) 
 

[138] Tiskový dialog si po stisknutí tlačítka Uložit volbu pamatuje také kam se report tiskne 

(A – na tiskárnu, B – do fronty, …). 

 

[138] Dialog Přihlášení uživatele má nové tlačítko „očičko“, po jehož stisku jsou vidět znaky, 

které píšete do hesla. (Používejte pouze v případě, že si nejste jisti tím, co píšete a dbejte počítačové 

bezpečnosti!) 

 

 

 

Sklad 
 

[102] Povolena možnost změnit středisko na položce DOF, pokud k ní existuje návazná 

realizovaná OBJ (POP). Tato změna bude umožněna těm uživatelům, kteří budou mít povoleno 

právo "Různé->Editovat údaje na položkách dokladů, k nimž existují realizované návazné doklady" 

(nebo jsou Správci Kostky). Půjde v jednom kroku změnit buď středisko položky nebo cenu příjmu 
nebo i obojí současně. Pokud by se měnilo více údajů, je potřeba to udělat postupně (tj. změnit 

středisko + cenu příjmu, uložit položku a pak popř. zkusit změnit jiné údaje; toto chování není nové).  
Tato úprava se týká položky DOF, k níž existuje realizovaná OBJ a/nebo POP, ale nesmí k ní existovat 

http://kostka.net/cs/navody/finance/715-registrace-a-instalace-certifikatu-k-eet
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/help.html


PRI. 
 
[102] Doplněna volitelná nadstavba „Parametry skladových karet“: na základě předem 

definovaného číselníku parametrů (mohou být typu „číslo“, „text“, „datum/čas“ a „seznam hodnot 
k výběru“) je možno každé skladové kartě vyplňovat hodnoty parametrů.  
Tato nadstavba najde použití (nejen) při exportu dat to e-Shopu. 
 
[104] Nadstavbový modul Parametry skladových karet byl doplněn o nové okno "Sady parametrů ke 

skl.kartám", které umožňuje seskupovat definované parametry podle typizovaných způsobů použití. 
Okno obsahuje i sloupce Pořadí a Výchozí hodnota. Sloupec Pořadí byl přidán také k parametrům, 

uvedeným na záložce Parametry v okně Skladová karta. 
Nově je také možno ke skladové kartě přidat celou sadu parametrů na základě předem definované 
sady. 
 

[104] (ČR) Pro dodavatelské faktury od tuzemských plátců DPH bylo rozšířeno upozorňování 

na skutečnost, že posunutí nároku na odpočet DPH nejspíš není nutné; do takového stavu bylo 

možno se dostat např. po kopii z jiné DOF, změnou datumů apod. 
 
[104] Tisková sestava "Skladová karta - Detail" tiskne také parametry ze skladové karty (je-li tato 

nadstavba instalována). 
 
[104] Tisková sestava "Objednávka s parametry" tiskne také parametry ze skladové karty (je-li tato 

nadstavba instalována). 
 
[105] Odpočet daňové zálohy na dodavatelské faktuře: položka typu "Odpočet zálohy" při odpočtu 
daňové zálohy nedoplňovala správně částku, která ještě k odpočtu zbývá (ale celou částku); toto 

chování bylo upraveno tak, aby v případech, kdy měna zálohové a koncové faktury je shodná, byla 
doplněna správná částka.  
 

[105] Nebylo možno změnit měrnou jednotku na položce PRI nebo DOF, pokud existovala návazná 

realizovaná OBJ (POP). Upraveno. 
 

[105] Uživatelé licencí Komfort mají od této verze k dispozici Parametry skladových karet. 

(Podrobnosti jsou v manuálu „Parametry ke skladovým kartám.pdf“.) 
Parametry a sady parametrů je možno vyplňovat pro evidenční účely; v případě zájmu o jejich využití 
nějakým konkrétním způsobem kontaktujte naši systémovou podporu.  
 

[110] Kopie hlavičky nákupky (NAK) vymaže nově obsah políčka "Doklad". (Důsledek pro NAK: 

pokud před uložením nebude vyplněno, při uložení se program doplní aktuální číslo dokladu.) 
 

[110]Úprava funkce „Zpracovat na jiný doklad“, je-li vytvářeným dokladem DOF: na dodavatelskou 

fakturu bude doplněn bankovní účet dodavatele tehdy, pokud tento dodavatel má na kartě 
obch.partnera některý z b.účtů označen jako "hlavní" (popř. pokud má pouze jediný - ač ne hlavní); 

v opačném případě nebude doplněn žádný (uživatel ručně doplní z rozbalovací nabídky). Smyslem této 
úpravy je pomoci tam, kde dodavatel očekává platby na různých b.účtech podle předem dohodnutých 

podmínek.  
 

[110]Zpracování dokladů na PRI/VYD pomocí "Zpracovat na jiný doklad" neumožňovalo takto 

vytvořit PŘI/VYD, pokud zdrojový doklad obsahoval i položky se střediskem, které se lišilo od střediska 
skladových položek. Nově se tedy neskladové položky na shodnost střediska netestují. 
 

[110]Nová tisková sestava nad DOF ("Rozpis po příjemkách"), která vypíše součty za jednotlivé 

příjemky. Taková tisková sestava pomůže při vyhledání rozdílu mezi DOF a PŘI (která příjemka chybí 

či na které příjemce je rozdíl). 



 

[110]Okno „Info o zásobách“ pracuje/nepracuje pouze s disponibilní zásobou skladu; závisí to na 

Nástroje->Nastavení->Sklad->Lokální III. (stejnojmenné nastavení). 
 
[111] Skladové uzávěrky (speciálně uzávěrka šarží): upraven výpočtový skript, který za jistých 

okolností neukončil výpočetní proces. 
 

[111] Tisk sestavy ze záložky Položky v oknech Sklad->Sestavy->Příj/Výd. dle řad: tiskový dialog 

nabízel špatně předvolené Aktuální/Všechny/Označené doklady. 
 

[111] Doplňování datumu splatnosti na dodavatelské faktuře bylo upraveno tak, že počet dnů 

program doplní podle karty platebních podmínek, přiřazené dodavateli na jeho kartě partnera (má-li 

partner platební podmínky „- -“, bude datum doplněn na základě předvolby na dokl.řadě DOF – jako 

doposud).   
 

[112] Při ukládání položky skladového dokladu doplněno upozornění, pokud počet i částka jsou 

záporné (takovýto zápis je pravděpodobně chybný). 
 

[112] Aktualizován uživ.dotaz (UD) „Stavy skladu ke dni“; zpracovává také výr.čísla a šarže. 
 

[113] Bylo upraveno chování programu při práci se skladovými položkami typu „Komplet“: 
-- kopie celého dokladu, který obsahuje komplety: položky zkopírovaného dokladu budou mít komplet 

a jeho položky provázány stejně jako kdyby byly zapsány ručně; 
-- kopie pouze jedné položky typu komplet: není již povolena. Komplet je třeba zapsat jako novou 
položku; 
-- kopie položky, která je rozpadovou položkou kompletu: se povoluje a nově vytvořená položka 
nebude součástí kompletu; 
-- stornování položky typu komplet nebo položky, která je její rozpadovou položkou na návazném 

dokladu: na původním dokladu  bude vazba na komplet a jeho položky v pořádku (na dokladu, kde se 
mazalo, se smazaná položka již neprojevuje jako komplet či položka kompletu; 
-- stornování položky kompletu na dokladu, který k sobě nemá žádný návazný doklad: položka (ač 
smazaná) zůstává položkou kompletu; 
-- stornování celého návazného dokladu: stejné jako stornování jeho položek 
-- zpracování dokladu na jiný téhož druhu (= oba příjmové nebo oba výdejové): komplet a jeho 

položky jsou zachovány 
-- zpracování dokladu na jiný opačného druhu: komplet a jeho rozpad se přenesou jako obyčejné 
položky, bez návaznosti na sebe;  
-- okno Připojit položky jiného dokladu: návaznost položek kompletu a rozpadu bude zachována. 
 

[114] Úprava v okně Pořízení položek – viz níže v odstavci Odbyt a prodej. 

 

[114] V okně Sortiment skladových položek nebylo možno přetahovat odkazy na dokumenty 

pomocí tažení myší (Drag-Drop). Opraveno. 
 

[115] Úprava okna "Vyhledej skladový obrat": přidáno hledání specifického znaku na položkách 

dokladů. Pro účely hledání lze zapsat buď jen rozlišovací znak nebo jen levou část vlastního 
specifického znaku, nebo obojí. (Sloupec „Specifický znak“ lze přidat do seznamu sloupců výstupního 

okna.) 
 
[116] Na vstupních daňových dokladech (dodavatelská faktura, nákupka) byl rozšířen počet sazeb 

DPH na dokladu ze tří na šest. Současně ke všem šesti sazbám byly přidány kódy přenesení daňové 

povinnosti v tuzemsku (dále jen „TuzRCh“). Na položkách dokladů je také přidán příznak TuzRCh  
(editovatelný je ale pouze na DOF). V souvislosti s touto úpravou jsou okénka „Ceny“ také doplněna o 

tyto nové údaje. Rovněž byly doplněny další kontroly dokladů, nesoucích na sobě příznak TuzRCh. 



Věnujte prosím pozornost přiloženému dokumentu, pojednávajícímu souhrnně o práci 

s daňovými doklady, které obsahují kombinovaná plnění (tj. některé položky jsou v režimu 

TuzRCh a jiné nikoli). 
 

[116] Při realizaci jednotlivých zúčtovatelných skladových dokladů (DOF, NAK, PRI) byl doplněn 

upozorňující dotaz, pokud kurs cizí měny je roven 1 (tato situace je podezřelá: nejspíše kurs 

není uveden správně). 
 
[116] Byl upraven kontrolní výstup "DOF s neúplnými položkami", aby pracoval se šesti sazbami DPH. 
 

[117] Inventura zásob skl.střediska má dvě novinky: 
-- umí (volitelně) generovat příjemky na přebytky (k tomuto účelu je třeba v 

Nástroje->Nastavení->Skladové hospodářství: Lokální vyplnit předvolbu pro dokladovou řadu příjemek 

z inventury). 
-- umí naimportovat zpracované inventurní dávky ze čtečky (máte-li tuto nadstavbu instalovánu). 
 

[119] Při ukládání hlavičky DOF je přidáno varování, pokud celková částka neodpovídá součtu 

základů a daní (toto varování nemá vliv na uložení dat). Dále je zde nové tlačítko Přepočítat částky, 

které doplní celkové částky v hlavičce na (teoreticky) správné hodnoty. (Pozn.: Toto dopočítání částek 
samozřejmě nemusí souhlasit na to, co je na DOF opravdu uvedeno; v takovém případě bude potřeba 

celkovou částku nebo částku zaokrouhlení opravit dle dokladu.) 
Pokud se například hlavička zapíše s kódem operace "A-tuzemsko" a následně se kód změní na 

"N-TuzRCh", dojde k vynulování částek daní, ale celková částka zůstane původní (nebo naopak). 
Tímto novým tlačítkem si ulehčíte práci při doplnění správných částek. 
 
[119] (ČR) Kvůli Kontrolnímu hlášení k DPH byl do hlavičky DOF přidán údaj "Dle §44".  
 
[119] (ČR) Pokud celková částka DOF/NAK, která je daňovým dokladem, přesahuje 10000 Kč, přičemž 
dodavatel nemá vyplněno DIČ, je po uložení dokladu vydáno hlášení, vyzývající k tomu, aby na kartě 

obch.partnera (dodavatele) bylo toto DIČ doplněno. (Chybělo by v Kontrolním hlášení.)  
 
[119] Pokud je DOF v režimu Tuzemského Reverse Charge a dodavatel nemá vyplněno DIČ, je po 

uložení dokladu vydáno hlášení, vyzývající k tomu, aby na kartě obch.partnera (dodavatele) bylo toto 

DIČ doplněno. (Chybělo by v Kontrolním hlášení.) 
 
[119] Pokud jsou na DOF v hlavičce všechny sazby DPH nulové, program při ukládání hlavičky 

automaticky nastaví nárok na odpočet DPH na "ihned". (Tím se eliminuje stav, kdy za jistých okolností 
DOF bez DPH vyžadovala účtování odloženého nároku.) 
 
[119] (SR) Dve zásadné novinky v Zákone o DPH (stavebné práce v samozdanení a osobitný 
režim až po prijatí platby) sú popísané v dokumente Zmeny v spracovaní DPH 2016.pdf. 

Venujte tomuto dokumentu prosím pozornosť: je tam podrobne popísané, ako postupovať. 
 
[120] Na hlavičce DOF bylo upraveno okénko, obsahující dodatečné údaje pro Kontrolní hlášení 
k DPH (otevírající se po stisku tlačítka "KH"); obsahuje nově: 
- tlačítka pro rychlý přenos hodnoty z údaje Doklad nebo Var.symbol do editačního pole pro vyplnění 
Ev.čísla pro KH, abyste je tam mohli editovat).  
-- (ČR) zaškrtávací políčko, které umožní DOF zařadit do jmenovitého rozpisu v KH, ač faktura k tomu 

nemá běžný důvod (částka nepřesahuje limit, není to TuzRCh apod.). Použije se ve speciálních 
případech daňových splátkových kalendářů (viz pokyny na finanční správě) 
-- (ČR) údaj Datum dokladu pro KH: pokud má být použito Datum DPH (v naprosté většině případů 
tomu tak bude), údaj nevyplňujte; vyplníte-li jej, použije se na KH jako Datum dokladu.  
Pokud je už DOF zaúčtována, můžete tyto údaje upravit přes tlačítko Oprava údajů na zaúčtovaném 
dokladu. 
 



[120] (ČR) na hlavičce nákupky je také tlačítko "KH". Zde je možno nastavit, že nákupka vznikla 

sečtením několika (mnoha) drobných dokladů, a tudíž nemá být zařazena do jmenovitého rozpisu, 

ani když její celková částka přesahuje limit. Použijte pouze v takovýchto případech. Dbejte na to, aby 
žádná položka takovéto nákupky nepřesahovala limit 10 tisíc Kč (program na to při zápisu nákupky 

upozorňuje). 
Pokud je už NAK zaúčtována, můžete tento údaj upravit přes tlačítko Oprava údajů na zaúčtovaném 
dokladu. 
 

[120] Při pokusu uložit položku dokladu (POP, OBJ, DOF, NAK, PRI, VYD), nebo mazat/obnovovat 

položku dokladu je vždy proveden test na to, zda se mezitím nezměnila jeho hlavička (zpravidla jiným 
uživatelem). Pokud ano, je uložení změn na položkách odmítnuto.  

 

[121] Při přepsání ceny výdejní na interní výdejce (převodce) program automaticky přepíše i cenu 

interní. Stejné chování je i na příjemkách – převodkách.  
 

[121]Poznámku z položky zakázky je možno přenášet do položky objednávky, je-li tak nastaveno v 

Nástroje->Nastavení->Skladové hospodářství->Lokální III. Tato funkce je aktivní při zpracování ZAK 
na OBJ funkcí Zpracovat na jiný doklad a také při vytváření objednávky z okna Požadavky na 

objednání (je-li zvoleno „Ze zakázek“ a „Nesumarizovat“). 
Poznámka: toto nastavení je v kolizi s nastavením, zda do Poznámky na položce OBJ přebírat některý 

údaj ze skladové karty; nastavení obojího přenosu tedy není vhodné 
 

[122] Vyhledání skladové karty v číselníku můžete provést i tak, že použijete nové okno 

Program->Skladové hospodářství->Vyhledat skladovou kartu… Zapíšete část textu, program jej 
hledá kdekoli v čísle skladové položky, alternativním čísle, EANu, PLU a ve všech třech alternativních 

názvech. Výsledek je zobrazen v okně, odkud se lze pomocí Zobrazit->Návazné doklady přepnout na 
standardní okno se skladovou kartou. 

 

[122]Hledání v políčku pro doplnění skladové karty na doklad je nyní umožněno i uprostřed (názvu, 

čísla položky, alternativního čísla, EANu): záleží na tom, zda si v Nástroje->Nastavení->Skladové 
hospodářství->Lokální I. takový způsob hledání zvolíte. 

 

[123] Na položkách interních příjemek a výdejek je možno opravit cenu interní, i když k položce 

existuje realizovaný návazný doklad.  
 

[124] Byla-li cílovým dokladem pro funkci „Zpracovat na jiný doklad“dodavatelská faktura, nedoplnil 

se na ni SWIFT kód banky dodavatele. Opraveno.   

 

[127]  Okno Požadavky na objednání má přidán další filtrovací kritérium na vstupu, kterým je 

políčko _u20135 ze skladové karty. Dále byla přidána možnost uložení nastavení úvodního dialogu. 
 

[127]  Při realizaci dodavatelské faktury program respektuje, pokud karta platebních podmínek 

daného dodavatele má povolenu splatnost delší než 31 dnů, a v tomto případě již nevaruje před příliš 

dlouhou dobou splatnosti. 
 

[127] (ČR) Vzhledem k novele zákona o DPH byly doplněny na dodavatelských fakturách další dva 
nové kódy operací: „O“ (nákup od osoby z EU, která není usazena v ČR) a „P“ (dtto pro osobu 

z třetizemí). Použijí se v případě dodání zboží tuzemskému plátci DPH osobou, která v ČR nemá 

provozovnu a nemá české DIČ. Faktura bude v režimu reverse charge.  
 

[128] Dialog Zpracovat na jiný doklad má nově tlačítko Uložit volbu. Tímto si můžete uložit 

typické vyplnění okruhu a dokl.řady; pro stejnou situaci vám je systém příště předvyplní sám. 

 

[129] Do seznamu položek skladových dokladů nově můžete přidat i sloupec „Celkem položka bez 

DPH“ (obsahuje částku, vypočtenou jako počet x cena bez DPH příslušné položky). 



 

[132] Při zápisu skladové položky na doklad máte nyní nově možnost vyhledávat také pomocí 

PLU a názvu. Tuto možnost lze jednak předvolit v Nástroje->Nastavení->Skladové 
hospodářství->Lokální I., a také použít „ad hoc“ pro jednorázové použití (Ctrl+klik na textovém políčku 
skladové karty). 

 

[132] Položky dokladů skladu (i odbytu) mají přidáno ještě jedno uživatelské políčko navíc 

(_u19114, resp. _u19214, 25 znaků).  
 

[132] Hromadná (tedy Všechny nebo Podmnožinu) realizace DOF se na začátku akce zeptá, zda 

se dotazovat na každé faktuře, která na sobě nese úhradu v hotovosti, na vytvoření pokladního 

dokladu. Jinak řečeno: pokud například úhrady máte již zapsány a spárovány s fakturami před 
realizací faktur, odpovězte na tento úvodní dotaz záporně (ušetříte si opakované klikání na „Vytvořit 

pokladní doklad? Ne“). 

 

[132] Okýnka Ceny (s oblibou přezdívané jako „dolarovka“) si nyní pamatují pozici pro každé 

nadřízené okno zvlášť. (Poznámka: bere v potaz i nastavení Další instance okna přebírá nastavení 
první instance z Nástroje->Nastavení->Obecná->Lokální I.) 

 

[133] (v licencích Komfort a KOSTKA Pro) Skladová karta má další údaj: Dlouhý název (250 

znaků). Vyplnit ho můžete stiskem tlačítka [>>] vpravo vedle políčka pro název skl.karty. Otevře se 

okýnko, kde kromě tohoto dlouhého názvu můžete upravovat i stávající tři názvy. 

 

[133]Okno Info o zásobách umožňuje upravovat sloupce v seznamu a nastavení uložit. Nově také 

je na řádcích s objednávkou k dispozici v nově přidaný sloupeček, obsahující pole uživ_19126 (datum 

z položky objednávky) – sloupeček si můžete do seznamu přidat. 

 

[133]Rozšířena byla kontrola při realizaci příjemky/výdejky s položkami evidujícími 

výr.čísla/šarže: vyplnění označení výr.čísla/šarže se považuje za nesprávné, pokud je to jedno z 

těchto: <nic>    ?      ??     ???     --     (nevyplněno, jeden/dva/tři otazníky, dva mínusy). 

 

[133]Je-li v Nastaveních skladu předvoleno „Automaticky ukládat Nákupní ceny“, pak se toto uplatní 

i při použití funkce „Zpracovat na jiný doklad“ (je-li zdrojovým dokladem OBJ/POP a cílovým dokladem 

DOF/PRI) a při použití okna „Pořízení položek“ (nad okny PRI a DOF). 

 

[135] Okno Pořízení položek umožňuje také interaktivní hledání uprostřed (nejen zleva). 

 

[135] Doplnění nákupní ceny (a objednacího čísla) z nákupního ceníku na objednávce/poptávce dávalo 

přednost partnerovi z dodací adresy (kde jsem „já“) místo z hlavní adresy (kde je dodavatel). 
Opraveno. 

 

[135] Okno Zásoby má v úvodním dialogu možnost vybrat skladové karty také podle údaje 

_u20128. (Poznámka: toto políčko není ve všech instalacích dostupné.) 
 

[136] Alternativní čárové kódy ke skladové kartě (nadstavbová funkce systému, není v každé 
instalaci) byla doplněna o měrnou jednotku, čímž je vytvořena možnost v nadstavbových modulech 

Čtečka pracovat s alternativami č.kódů včetně násobných čárových kódů. 
 

[136] Položky skladových a odbytových dokladů (POP, OBJ, DOF, NAK, PRI, NAB, ZAK, DOD, ODF, 

PRO, VYD) mají k dispozici také sloupečky s názvem sortimentu (Sortiment  a Sortiment 2) – pokud 

si tak nastavíte v Nástroje -> Nastavení -> Obecná -> Lokální III. Je-li toto předvoleno, pak se i na 
detailu položky dokladu v bublinkové nápovědě („tooltiptext“) nad číslem skladové položky zobrazují 

názvy sortimentů (pokud existují). Oba zmíněné sloupce si můžete přidat do Seznamu položek. 
 

[136] Do oken Nákupní a Prodejní ceny přidány sloupce Sortiment a Sortiment 2. 



 

[136] Okno Požadavky na objednání umožňuje na vstupu filtrovat skladové položky také podle 

obou sortimentů. (Pokud nějaký sortiment vyberete, budou do výstupu zahrnuty položky, které 

spadají do vybraného sortimentu a všech jeho podsortimentů.) 
 

[140] Přidáno nové lokální nastavení Ptát se na uložení nák.ceny, které funguje pouze při 

změně ceny na položce PRI/DOF.  

 

[140] Je nově možno Nástroje->Nastavení-> Odbyt->Syst IV + V nastavit, kdy uplatňovat 

procentuální rabat z karty obchodního partnera. Možnosti jsou vždy/nikdy/pouze pokud není 
doplněna cena s Platností "do" (např. „akční“ cena). (Program se bude chovat stejně jako před 

upgradem na verzi 140, pokud nastavení nezměníte.) 
 

[140] Sestava Příjemky dle řad PRI má v položkách nově k dispozici také sloupec Zakázka (pol.), 

obsahující zakázku z položky příjemky. 

 

[140] Pokud dokladová řada DOF/ODF/DOD/PRO nemá v Dokladových řadách nastavenou 

návaznou dokladovou řadu PRI/VYD, není považováno při realizaci za chybu, pokud nejsou výrobní 
čísla/šarže správně uvedeny.  

Zálohové DOF a ODF nyní také nevyžadují (a ani neumožňují) vyplňovat výrobní čísla/šarže. 
 

 

 

Odbyt a prodej 
 
[104] (ČR) Opravena chyba, která způsobovala, že nebylo možné na položkách faktury v režimu 
tuzemského reverse charge změnit údaj „DPH pro Reverse Charge“ v případě, že k položce již 

existoval návazný realizovaný doklad. 
 
[104] Na položce ODF nebo PRO je nyní oprávněné osobě povoleno změnit středisko, i když existuje 

návazný realizovaný doklad (ZAK, DOD, NAB). Samozřejmě za podmínek, že ODF/PRO opravovat 

vůbec lze (např. nesmí být zaúčtovaná apod.). Oprávněnou osobou se zde rozumí taková, která má 
povoleno právo Různé->Editovat položky dokladů, k nimž existují realizované návazné doklady nebo je 

Správcem IS KOSTKA. 
 

[104] Okno Pokladna v Maloprodejně umožňuje také zapsat obrat typu "úhrada prodejky" 

(doposud byla tato volba neaktivní). Tuto možnost využijete ve speciálních případech, např.  
pokud je potřeba opravit částku úhrady prodejky třeba z důvodů, že zákazník částku nakonec zaplatil 

platební kartou apod.). 
 

[104] Okno Inventura Zakázky vynechává skladové převodky (PRI a VYD). Máte-li 

implementovánu nadstavbovou funkci „Nadřízené zakázky“, potom inventura nadřízené zakázky 
obsahuje také inventury jejích podřízených zakázek. 
 
[104] Sestava "Odběratelská faktura EU (reklama)" tiskne na položkách parametry ze skladové karty 
(je-li tato nadstavba instalována). 
[104] Sestava "Dodací list s parametry" tiskne parametry ze skladové karty (je-li tato nadstavba 
instalována). 
[104] Sestava "Zakázka s parametry" tiskne parametry ze skladové karty (je-li tato nadstavba 

instalována). 
[104] Sestava "Nabídka s odběratelem" tiskne parametry ze skladové karty (je-li tato nadstavba 

instalována). 
 

[105] Okna Prodejní/Nákupní ceny: ve výběrovém okénku při výběru obch.partnera je možno nově 

zobrazit i sloupce „Poznámka“ a „Adresa,3.ř.“. Může to posloužit snadnějšímu výběru správného 



obch.partnera. 
 

[105] Inventura zakázky: na záložce Položky se nově zobrazují také položky typu 

"Předdefinovaný obrat" z ODF. 
 

[105] Je-li vytvářena prodejka pomocí funkce „Zpracovat na jiný doklad“ a do údaje "Doklad" se nic 

nepřenáší, program doplní evidenční číslo (ŘŘRČČČČČČČ) takto vytvořené prodejky. Pomůže to 

zejména v situaci, kdy ručně zapisujete úhradový doklad k takové prodejce. 
 

[105] Odběratelská faktura: při změně dokladové řady (na nově zapisované hlavičce ODF nebo na 

právě vytvořené kopii) se změní také měna faktury a bankovní účet, kam se má faktura hradit. 
 
[105] Odpočet daňové zálohy na odběratelské faktuře: položka typu "Odpočet zálohy" při odpočtu 

daňové zálohy nedoplňovala správně částku, která ještě k odpočtu zbývá (ale celou částku); toto 
chování bylo upraveno tak, aby v případech, kdy měna zálohové a koncové faktury je shodná, byla 

doplněna správná částka. 
 

[107](pouze v licenci KOSTKA Pro SB Komfort a v IS KOSTKA Pro): Byla upravena funkcionalita 

tlačítka „Přecenit“ z nástrojového pruhu „Nástroje skladu a odbytu“ (slouží přecenění Nabídky, 
Zakázky, …) tak, aby respektovala cenotvorbu v cizí měně, nastavenou v Nástroje->Nastavení->Odbyt 

a prodej->Systémová IV. 
 

[107]Okno Inventura ZAK může zahrnovat také interní PRI a VYD (skladové převodky), pokud si 

tak uživatel rozhodne pomocí nového nastavení v Nástroje->Nastavení->Odbyt a prodej->Lokální II. 
 

[109] Změna při automatickém doplňování bankovního účtu dodavatele na dodavatelské 

faktuře: při zápisu nové hlavičky DOF (nebo při změně obch.partnera na již existující hlavičce DOF) 

program po jeho výběru zjistí, zda tento vybraný partner má mezi svými bank.účty některý označený 

jako "hlavní". Pokud má, bude doplněn; pokud nemá, nebude doplněno nic (můžete jej samozřejmě 
ručně dovybrat/dopsat). 
 

[109] Bublinková nápověda (tooltiptext) nad políčkem pro zápis/výběr skladové položky zobrazuje 

jeho alt.číslo (pokud existuje) a název. Je-li v Nástroje->Nastavení->Sklad nastaveno "Upozornění 

na skl.kartu", je součástí bublinkové nápovědy i toto upozornění. 
 
[109] Oprava množství na položce realizované ZAK/NAB (resp. OBJ/POP) není nově možná v případě, 

že k položce existuje návazný doklad VYD/DOD/ODF/PRO (resp. PRI/DOF/NAK), byť nerealizovaný. 
Touto úpravou se zamezuje těžko řešitelným situacím, které mohly v předchozích verzích vznikat. 
 

[109] Okno Plnění objednávek nově umožňuje "Uložit volbu" (nastavení parametrů v úvodním 

dialogu). 
 

[109] Do okénka "Přehled použití zálohy" byly doplněny sumární částky (použito celkem, 

zbývá použít celkem). 
 

[109]Při ukládání změn na skladové kartě bylo přidáno varování, pokud typ skladové karty 

nesouhlasí s typem, předdefinovaným na její dokladové řadě. (Takový nesoulad mohl způsobovat 
nečekané zaúčtování dokladů s takovouto skl.kartou.) 
 

[109]Okno Nákupní ceny má v hlavičce k dispozici nové sloupce: cena bez DPH, cena s DPH, 

kód měny, datum, název firmy. Jedná se o časově nejnovější evidovanou nákupní cenu pro 

danou skladovou kartu. 
 



[109]Okno "Info o zásobách" je nové k dispozici také přes menu Zobrazit->Návazné doklady. 

Lze jej tedy ihned vyvolat ze kteréhokoli místa, na kterém se nachází skladová položka. 
 

[109]I na realizovanou ODF a PRO je možno připojovat doklady. Samozřejmě, nesmí být 

zaúčtovaná a uživatel musí mít právo editovat realizované doklady dané dokladové řady a střediska. 
 

[109]Okno Pokrytí zakázek nově umožňuje "Uložit volbu" (nastavení parametrů úvodního 

dialogu). 
 

[109]Okno "ODF-importované" má také tlačítko "Přehled použití zálohy". 
 

[109]Prodejna: vytvořena lepší podpora pro práci s   myší. V   Nástroje->Nastavení->Odbyt a 

prodej->Lokální II.: Poloha myši přepíná oddíly) je možno nastavit, že oddíly Ceník/Prodejka se 

automaticky přepínají po přesunutí myši směrem do toho kterého oddílu (stejné jako klávesa F4).  
Dále, dvojklik myši: 
- na textboxu s označením zákazníka otevře Adresář (stejné jako klávesa F11) 
- na názvu položky otevře editaci textu (jako Ctrl+H) - funguje jen u službových položek 
- na ceně s DPH a ceně s DPH otevře okno "Sleva na položce" (podobné jako klávesa F3) 
- na řádku okna Ceník přidá položku do okna Prodejka (stejně jako klávesa INS) 
Kromě toho byl zrušen úvodní dotaz po F9 ("Založit novou prodejku?"). A také z okna Ceník lze přidat 

položku do okna Prodejka klávesou Enter (stejné jako klávesa INS) 
 

[109]Okno "Odbytový ceník" nově pracuje i s takovými položkami prodejních cen, které mají 

uveden nějaký množstevní rabat. (V předchozích verzích se takovéto ceny do okna nedostávaly.)  
Při funkcích „přecenění“ a „tvorba spec.cen“ se rabat přenáší do vytvářených cen. 
Poznámka: Zpracování množstevních rabatů není základní součástí systému (modul je možno 

doobjednat). 
 

[110] Kopie hlavičky prodejky (PRO) a odběratelské faktury (ODF, i „importované“) vymaže nově 

obsah políčka "Doklad". (Důsledek pro PRO: pokud před uložením nebude vyplněno, při uložení se 

program doplní aktuální číslo dokladu.) 
 

[110]Tisková pole pro "Název banky", "Sídlo banky" a "č.b.účtu" byly pro použití v tiskových 

sestavách oproti uloženým údajům kratší. Tento nedostatek byl opraven. 
 

[110]Odbytový ceník má dvě novinky: 
- v úvodním dialogu je možno zvolit jiný den platnosti zobrazovaných cen než "dnes" (údaj je pak 
vidět v záhlaví okna). Tento údaj je možno i tisknout; přiložený tiskový report Odbytový deník 

(OD-00010143) toto datum obsahuje. 
- při přecenění a tvorbě speciálních cen je kromě vzorce výpočtu nové ceny dopuštěna také možnost 

zvolit cenu pevně: všechny přeceňované položky potom budou mít tuto zde uvedenou konkrétní cenu. 
 

[110]Úpravy v komunikaci s e-shopem Zoner: 
-- povolují se obrázky také ve formě odkazu (link) na diskový soubor místo vložených BMP: ve volném 
textu vlevo se uvede kompletní cesta k obrázku. Ta může být uvedena: 
 --- jako hyperlink tvaru FILE:///... (vznikne přetažením např. z Windows Exploreru)  
 --- jako obyčejný zápis cesty např.  K:\adresář\adresář\soubor.ext  (obsahuje-li mezery, 
potom je třeba celý výraz uzavřít do dvojitých uvozovek!) 
 --- jako UNC cesta, např.  \\server\shared\.......\soubor.ext  (obsahuje-li mezery, potom celé 
uzavřít do dvojitých uvozovek!) 
Podmínkou není ani to, že by políčko, kam je odkaz zapsán, muselo obsahovat pouze tento link - 
použije se první nalezený takovýto odkaz. 
Poznámky:  
-- obrázek může mít libovolný formát (přesně řečeno takový, který ZONER umí zpracovat), např. jpg, 



png, ... 
-- pokud řádek obsahuje současně i vložený obrázek i odkaz, má přednost vložený obrázek 
-- není-li odkaz na soubor uzavřen v dvojitých uvozovkách, nechť za posledním znakem následuje 
mezera (nebo TAB nebo Enter), aby program jednoznačně rozpoznal konec odkazu 
-- při exportu do ZONER Inshop Manageru se pouze testuje, zda linkem daný soubor existuje (nic 
dalšího se nezkoumá) 
 
Dále bylo upraveno, že do vygenerovaných XML souborů se nedostanou nepovolené znaky 

(&  "  '  <  >); program je korektně se nahradí sekvencemi &amp; , &quot; , atd.   
 

[110]V  okně Zakázka na záložce Seznam položek je možné přidat do seznamu nově údaj PLU ze 

skladové karty. 
 

[110]Maloprodejna: po přidání položky typu Komplet je proveden test na to, zda komponenty 

kompletu jsou na stavu zásob a zda nejsou rezervované. 
Pozn.: na prodejku v maloprodejně se přidá stále jen jedna položka typu Komplet - nikoli její rozpad 
na jednotlivé komponenty (na vygenerované PRO ale komponenty budou). Pokud je v Maloprodejně 

potřeba zobrazit rozpad Kompletu, lze tak učinit pomocí Návazné doklady->Komponenty 
výrobku/kompletu/Sady... 
 

[110]Maloprodejna: V Nástroje->Nastavení->Odbyt->Lok.II v sekci pro prodejnu přibylo 

nastavení "Vždy vybrat zákazníka z adresáře". Je-li zaškrtnuto, nebude při založení nové prodejky 

zobrazen dotaz, ale rovnou se otevře výběrové okno pro najití zákazníka. 
 

[110]Maloprodejna: vytvořena podpora pro až trojí způsob úhrady jedné prodejky najednou: 

hotově - kartou - šekem/poukázkou. 
-- bylo doplněno okno pro vyplnění způsobů úhrady 
-- je-li více druhů úhrady na jedné prodejce, vznikne k této prodejce více řádků v okně "Pokladna", s 
příslušným obratem 
-- do KOSTKA.CFG je přidána možnost dalšího klíče: [kasa]/seky=1 ; ten rozhoduje o tom, zda lze 

platit šeky/poukázkami 
-- stav pokladny na prodejně eviduje kromě stavu hotovosti také stav šeků 
-- přidány další dva obraty v Pokladně prodejny: „odvod tržby – šeky“ a „dotace pokladny – šeky“ 
-- uzávěrka pokladny vygeneruje pro šeky/poukázky úhradové položky do dokladové řady pokladny 

maloprodejny (šeky/poukázky se tedy zjednodušeně považují za hotovost).  
Poznámky: 
-- je-li více než jeden způsob úhrady, vygenerovaná prodejka dostane způsob úhrady = "--", jinak ten, 

který je použit 
-- za šek/poukázku nechť je považován doklad, který vyjadřuje pouze peněžní obnos (bez vztahu k 

DPH)  
-- byl upraven výstup "Přehled prodejů v maloprodejně" v souvislosti s násobnými úhradami. 
  

[110]Maloprodejna: podpora pro doplnění nižší ceny pokud v nějaké (jiné) vybrané kategorii je 

nižší než pro kategorii, do které zákazník spadá. Lze to nastavit takto: 
-- do KOSTKA.CFG zapsat do sekce [Kasa] řádek podle příkladu: 
 Kateg=Kateg1:Dealer;Kateg2:Web 
přičemž: 
- pro zjištění prod.ceny zákazníka s první kategorií (před dvojtečkou) se vybere ta druhá (za 
dvojtečkou), pokud je nižší než ta první 
- nelze zde používat kategorii "--" 
- středník odděluje dvojice názvů kategorií, dvojtečka odděluje "kateg_zákazníka" a 

"kateg_pro_posouzení_nižší_ceny" 
 
[111] Výměna dat s e-shopem ZONER: V Parametrech je nová předvolba „Posílat jen nové a změněné 
obrázky“. Je-li zaškrtnuta, pak při exportu dat do ZONER Manageru se neexportují takové obrázky, 

jejichž datum je (plus/mínus minuta) stejný jako údaj „Datum“ na příslušné záložce Dokumenty u 



skladové karty. Přitom: 
- Je-li obrázek vložen jako dokument, vezme se za datum obrázku údaj „Datum poslední změny“ z 

toho řádku 
- Je-li obrázek uveden formou odkazu na soubor, vezme se za datum obrázku „datum posl.modifikace“ 

na odkazovaném diskovém souboru 
- Po exportu obrázku se do údaje „Datum“ doplní datum toho obrázku 
- Pokud se vyskytne potřeba poslat všechny obrázky, je třeba předem v Parametrech odškrtnout 

zmíněné nastavení „Posílat jen nové obrázky“ (a po exportu to zase vrátit zpět) 
- Pokud je potřeba vynutit odeslání jednoho – dvou obrázků, je možno to zařídit tak, že do údaje 

„Datum“ se uloží nějaké změněné datum. 
 
[112] Byla upravena XML šablona pro export odběratelských faktur do formátu ISDOC:  
- export faktur v jiné, než tuzemské měně 
- úpravy pro Slovensko 
- úpravy pro platby na příkaz úhradě, IBAN+SWIFT 
- rozlišování běžných faktur a zálohových faktur 
 

[112] Zakázky - Pokrytí zakázek: do seznamu přidán k výběru sloupec "Druh dopravy" (bere se z 

hlavičky zakázky).  
 

[112] Do seznamu hlaviček v okně "Odběratelská faktura" (a "ODF importované") byla přidána 

možnost zařadit další nové sloupce: 
- Název firmy odběratele 
- Adresa odběr., 2.ř. 
- Adresa odběr., 3.ř. 
- Adresa odběr., 4.ř. 
- Místo firmy odběr. 
- PSČ odběr. 
- PSČ (z dodací adresy) 
 

[112] Při ukládání položky skladového dokladu doplněno upozornění, pokud počet i částka jsou 

záporné (takovýto zápis je pravděpodobně chybný). 

[113] Položka typu "Odpočet zálohy" na ODF, je-li zapsána na faktuře pro EU/zahr. plátce (s 

příslušným kódem operace na hlavičce ODF) připouští nově také sazbu DPH takovou, která je 

předvolena v Nástroje->Nastavení->Odbyt: "Sazba DPH na zahr.dokladu". (Doposud tam bylo možno 
vybrat pouze "--"). 
 

[114] Úprava okna Pořízení položek: Při ukládání položek na doklad se provede test, zda mezi 

vybranými položkami nejsou položky s nulovým množstvím. Pokud ano, následuje dotaz "Mezi 

vybranými položkami jsou položky s nulovým množstvím. Mají se i tyto položky uložit na doklad?" 
 Odpověď Ano = chová se to jako doposud  
 Odpověď Ne  = tyto položky budou vynechány 
 Odpověď Storno = vrátí se do editace okna a je možnost množství doplnit. 
 

[115] Maloprodejna: v záhlaví okna se ukazuje buď číslo stojanu nebo jméno prodavače (podle 

zvoleného režimu). 
 

[115] Úpravy v okně Pokladna maloprodejny: úvodní dialog obsahuje již pouze rozmezí datumů 

pro zobrazení obratů; ostatní parametry se přebírají z nastavení, uvedených v lokálním konfiguračním 

souboru (KOSTKA.CFG) té stanice, na které se okno spouští.  
Po stisku tlačítka „Uzávěrka pokladny“ je možno zvolit datum+čas, které obraty budou do 

uzávěrky zahrnuty (doposud to bylo vždy do aktuálního datumočasu, bez možnosti volby). 
 

[115] Do menu Prodejna přibylo další okno „Přehled fin.obratů v prodejně“, které poskytuje 

(needitovatelný) seznam vybraných obratů v pokladnách maloprodejen. Jeho výhodou je, že 



umožňuje (bez ohledu na to, ze které stanice se okno spouští) zobrazit všechny obraty všech 

stojanů/prodavačů. Okno tedy může dobře posloužit pro vedoucí prodejen nebo pro účetní, pokud se 

něco dohledává apod.) 
 
[116] Na výstupních daňových dokladech (odběratelská faktura, prodejka) byl rozšířen počet sazeb 

DPH na dokladu ze tří na šest. Současně ke všem šesti sazbám byly přidány kódy přenesení daňové 
povinnosti v tuzemsku (dále jen „TuzRCh“). Na položkách dokladů je také přidán příznak TuzRCh  

(editovatelný je ale pouze na ODF). V souvislosti s touto úpravou jsou okénka „Ceny“ také doplněna o 

tyto nové údaje. Rovněž byly doplněny další kontroly dokladů, nesoucích na sobě příznak TuzRCh. 
Věnujte prosím pozornost přiloženému dokumentu, pojednávajícímu souhrnně o práci 

s daňovými doklady, které obsahují kombinovaná plnění (tj. některé položky jsou v režimu 
TuzRCh a jiné nikoli). 
 
[116] Byly také doplněny další kontroly a upozornění týkající se povinnosti fakturovat vybrané položky 
v režimu TuzRCh (např. překročení limitu vybraných položek, kód plátcovství DPH u odběratele). 
 
[116] Modul Maloprodejna umí pracovat se šesti různými sazbami DPH. V souvislosti s tím byl také 

upraven výstup „Přehled prodejů v Maloprodejně“. 
 

[116] Při realizaci jednotlivých zúčtovatelných prodejních dokladů (ODF,PRO) byl doplněn 

upozorňující dotaz, pokud kurs cizí měny je roven 1 (tato situace je podezřelá: nejspíše kurs 

není uveden správně). 
 
[119] (ČR) Kvůli Kontrolnímu hlášení k DPH byly do hlavičky ODF doplněny údaje "Dle §44" a "Režim 
plnění" (obojí je potřeba do KH DPH).  
 
[119] (ČR) Do Nástroje->Nastavení->Odbyt->Lokální II přibylo nastavení, zda upozorňovat na 
ODF/PRO, která je daňovým dokladem a její celková částka přesahuje 10000 Kč, že odběratel nemá 

DIČ. Zaškrtněte si tuto předvolbu v případě, že vašimi odběrateli jsou ve většině případů plátci DPH; 
vyhnete se nejspíše tomu, že odběratel bude (kvůli KH DPH) požadovat doplnění DIČ dodatečně. 
V Maloprodejně se toto hlášení ukazuje na posledním řádku okna "Kombinovaná platba“ (zde je tedy 

ještě možno stisknout Storno, doplnit zákazníka z adresáře a uzavření zopakovat.) 
 
[119] Pokud je ODF vystavena v režimu Tuzemského Reverse Charge a odběratel nemá vyplněno DIČ, 

je po uložení dokladu vydáno upozornění, že je ho třeba na kartě odběratele vyplnit. Také je doplněn 
automatismus, že pokud je ODF či její položka v TuzRCH, nelze uložit nenulovou sazbu DPH. 
[120] Hlavička ODF má také tlačítko "KH", se stejnými údaji jako na hlavičce DOF (popis viz výše).  
 

[120] Při pokusu uložit položku dokladu (NAB, ZAK, DOD, ODF, PRO, VYD), nebo mazat/obnovovat 

položku dokladu je vždy proveden test na to, zda se mezitím nezměnila jeho hlavička (zpravidla jiným 
uživatelem). Pokud ano, je uložení změn na položkách odmítnuto.  

 

[121] Okno Info o zásobách bylo doplněno o možnost pomocí funkce Zobrazit->Návazné doklady 

zobrazit doklad, na jehož řádku v seznamu stojíte. 
 

[123] Uzávěrka Terminálu platebních karet: při stisku tlačítka Uzávěrka (z nástr.pruhu) se 

automaticky označí kandidáti na uzavření: není tedy už třeba je předem ručně označovat. 
 

[124] K dispozici je programová podpora pro datovou komunikaci s terminálem platebních 
karet České spořitelny: není tedy nutno obraty na terminálu platebních karet přepisovat do IS 

KOSTKA ručně, automaticky se zaevidují. V případě zájmu o tento datový styk kontaktujte oddělení 

podpory. 
 

[124] Byla doplněna nová funkce „Kopie podmnožiny zakázek“ – funguje analogicky jako funkce 

„Kopie podmnožiny odběratelských faktur“. Dostupná je těm, kteří mají instalovánu funkci hromadné 



kopie faktur. 

 

[124] Maloprodejna: v okénku pro výběr odběratele (zákazníka) se nyní zobrazuje také „Místní 

rozlišení k IČ“. 
 

[124] Na přání je možno systém upravit tak, že skupinové slevy mohou být přidělovány i obecnému 

odběrateli. Taková skupinová sleva je pak přiřknuta každému odběrateli, kterému by byla pro danou 

položku doplněna pouze obecná prodejní cena.   
 

[124] Korekce výpočtu prodejní ceny v Maloprodejně: v případě, že prodejní cena vznikla tak, že byla 

použita nějaká Skupinová sleva, použije se nastavení „Neuplatňovat procentuální rabat z karty 
obch.partnera“ z této skupinové slevy a předvolba „Uplatnit i Procenutální rabat z karty partnera“ 

z Nástroje->Nastavení->Odbyt->Syst.V. se ignoruje.  
 

[127]  Při výběru obchodního partnera (odběratele) v Maloprodejně je nově ve spodní části 

okénka zobrazena celá jeho adresa a DIČ. 

 

[127]  Při realizaci odběratelské faktury program respektuje, pokud karta platebních podmínek 

daného odběratele má povolenu splatnost delší než 31 dnů, a v tomto případě již nevaruje před příliš 
dlouhou dobou splatnosti. 

 

[127]  Pokud je v dokladové řadě Prodejek nastavena návazná dokladová řada Spec.úhrad, bude 

v případě realizace prodejky s kódem úhrady „kartou“ nebo „šekem“ automaticky (bez dotazu) 
vygenerována spec.úhrada, která bude automaticky také realizována. Chování je tedy analogické jako 

při úhradě v hotovosti. (Toto platí pro prodejky zapisované v okně Prodejky; chování programu 
v okně Maloprodejna se v tomto smyslu nemění.) 

 

[127]  Na položkách Nabídky, Zakázky a Dodacího listu je nově povoleno měnit procentuální 

slevu položky i v případě, že k takovéto položce existuje návazný realizovaný doklad. Aby toto 

fungovalo, je potřeba, aby uživatel měl povoleno speciální právo Různé -> Opravovat údaje na 
položkách dokladů, k niž existují návazné realizované doklady. 

 

[127]  Okno Info o zásobách chybně vynechávalo v seznamu řádky, které byly duplicitní v tom 

smyslu, že se vyskytovaly na témže dokladu a ve stejném množství. 
 

[128] (ČR) Maloprodejna, okno Terminál platebních karet: při uložení automaticky provede 
registraci v EET (analogicky jako okno Pokladna maloprodejny). 

 

[129] Funkce „Vytvořit úkol v MS Outlook“ umožňuje doplňovat vlastní text do předmětu i těla úkolu a 
lze zde využít i tzv. textmerge. Na podrobnosti se informujte na oddělení servisní podpory. 

 

[129] I k realizovanému dodacímu listu lze připojovat položky jiných dokladů (stejnojmenným 

tlačítkem). 
 

[129] Do seznamu položek odbytových dokladů nově můžete přidat i sloupec „Celkem položka bez 

DPH“ (obsahuje částku, vypočtenou jako počet x cena bez DPH příslušné položky). 

 

[132] Při zápisu skladové položky na doklad máte nyní nově možnost vyhledávat také pomocí 

PLU a názvu. Tuto možnost lze jednak předvolit v Nástroje->Nastavení->Skladové 
hospodářství->Lokální I., a také použít „ad hoc“ pro jednorázové použití (Ctrl+klik na textovém políčku 

skladové karty). 
 

[132] Položky dokladů odbytu mají přidáno ještě jedno uživatelské políčko navíc (_u19214, 

25 znaků).  

 



[132] Hromadná (tedy Všechny nebo Podmnožinu) realizace ODF se na začátku akce zeptá, zda 

se dotazovat na každé faktuře, která na sobě nese úhradu v hotovosti, na vytvoření pokladního 
dokladu. Jinak řečeno: pokud například úhrady máte již zapsány a spárovány s fakturami před 

realizací faktur, odpovězte na tento úvodní dotaz záporně (ušetříte si opakované klikání na „Vytvořit 
pokladní doklad? Ne“). 

 

[132] Okýnka Ceny (s oblibou přezdívané jako „dolarovka“) si nyní pamatují pozici pro každé 

nadřízené okno zvlášť. (Poznámka: bere v potaz i nastavení Další instance okna přebírá nastavení 
první instance z Nástroje->Nastavení->Obecná->Lokální I.) 

 

[133] (ČR) Prodejky mohou obsahovat položky v režimu tuzemského přenesení daňové 

povinnosti (TuzRCh), a mohou mít kód operace "N". Kontroly a podmínky jsou jako u ODF. (Netýká 
se modulu Maloprodejna.) 

 

[133]Na zaúčtované ODF je možno (pomocí okna Změna údaj na zaúčtovaném dokladu) měnit také 

údaj Doklad. 
 

[133]Inventura zakázky nově v položkovém rozpisu dokladů obsahuje i doklady okruhů POP, 

DOD a PRO.  
 

[135] Okno Pořízení položek umožňuje také interaktivní hledání uprostřed (nejen zleva). 

 

[135] Úpravy v okně Maloprodejna:  

/1/ připojování položek z jiného dokladu (např. ze zakázky, dodacího listu): 
Pokud připojíte položku dokladu, kde vyskladněné/dodané množství ještě vyplněno není (např. ZAK, 

ke které ještě neexistuje DOD/VYD), potom: 

/a/ je-li prodávaný počet kladný a menší než objednané množství (tedy množství uvedené na 
ZAK/NAB), pak se položka ZAK/NAB rozštěpí na dvě (na prodávané části bude objednané a prodávané 

množství stejné; na zbylé části bude pouze zbytek objednaného množství); 
Příklad: Připojujete položku zakázky, ke které ještě neexistuje VYD ani DOD, objednáno je 10 ks. Pokud na prodejce 
opravíte prodávaný počet na 8 ks, položka zakázky se rozštěpí na dvě: první bude mít objednáno 8ks/prodáno 8 ks, 
druhá bude mít objednáno 2 ks/prodáno 0 ks. 

/b/ v ostatních případech se pouze doplní prodané množství; 
Pokud však připojíte položku dokladu, kde vydané množství je již vyplněno (ze zdrojového dokladu), 

nelze jej již na položce prodejky změnit.  

/2/ Jsou-li aktivovány rezervace (i v modulu Maloprodejna): 
Můžete připojit položku dokladu (např. zakázky), na kterou rezervace vznikla; nemůžete však překročit 

rezervovaný počet (ledaže by existovala „volná“ zásoba na skladě). 
 

[135] Okno Marže zakázky (a též nabídky/odběr.faktury/prodejky) má upravený výpočet: pro 

porovnání s nákupní cenou z Nákupního ceníku se použije vždy časově nejplatnější cena, bez ohledu 

na měnu; přepočet na lokální měnu se provede podle pravidel z Nástroje->Nastavení->Odbyt a 
prodej-> Kurz pro ZAK/NAB/ODF/PRO. (Poznámka: pokud používáte nákupní ceny v cizích měnách, 

dbejte na včasné vyplnění Kurzovního lístku.)  
Je-li vyhodnocovaný doklad v cizí měně, je možno vypočtené hodnoty zobrazit i v této měně; pro 

přepočet se použije kurz dokladu.   

 

[136] Položky skladových a odbytových dokladů (POP, OBJ, DOF, NAK, PRI, NAB, ZAK, DOD, ODF, 

PRO, VYD) mají k dispozici také sloupečky s názvem sortimentu (Sortiment  a Sortiment 2) – pokud 

si tak nastavíte v Nástroje -> Nastavení -> Obecná -> Lokální III. Je-li toto předvoleno, pak se i na 

detailu položky dokladu v bublinkové nápovědě („tooltiptext“) nad číslem skladové položky zobrazují 
názvy sortimentů (pokud existují). Oba zmíněné sloupce si můžete přidat do Seznamu položek. 

 

[136] Do oken Nákupní a Prodejní ceny přidány sloupce Sortiment a Sortiment 2. 

 

[137]Do předvoleb v Nástroje->Nastavení->Sklad->Systémová III byl přidán způsob doplňování 



nákupní ceny na PRI/DOF, pokud jsou nákupní cena a doklad v různých měnách. Funguje pak při 

doplňování ceny příjmu na DOF/PRI. 

 

[137]Maloprodejna: opravena chyba z verze 7.7.136, kdy program nedovolil prodat pod disponibilní 

stav, ani když byly vypnuté rezervace a nebylo nastaveno v Nástroje->Nastavení->Odbyt->Systémová 

V Zakázat prodat pod disp.stav. Předvolba z Nástroje->Nastavení->Odbyt->Lokální II Upozorňovat, že 
položka není na skladě tedy již funguje správně. 
 

[137]Do Parametrů datového styku s web-shopem ZONER přidány zvlášť pro import a pro 

export předvolby s těmito možnostmi: 

 -- 1 - zeptat se 
 -- 2 - provádět vždy (bez dotazu) 

 -- 3 - neprovádět nikdy (bez dotazu) 
 

[138]Ukládání cen do Nákupního ceníku bylo přepracováno a zcela zautomatizováno 

(pokud je tato funkce zapnuta v Nástroje->Nastavení->Skladové hospodářství).  
 

[138]Upravena hromadná realizace skladových a odbytových dokladů. Realizace jednoho 

dokladu je zachována, včetně dialogů s varováními a doplňujícími dotazy. Realizace více dokladů 
(podmnožina, všechny) je upravena tak, že se vždy projdou všechny požadované doklady, přičemž ty 

z nich, kde realizaci nic nebránilo, budou zrealizovány, a ostatní budou zobrazeny v závěrečném 
protokolu, spolu s příčinou, pro kterou realizace neproběhla. Přitom takovou příčinou může být buď 

opravdová závada (např. chybí důležitý údaj) nebo i pochybnost (např. datum je starší než 1 měsíc). 
Pokud se jedná o pochybnost, přičemž pochybný údaj považujete za správný, zrealizujte takový 

doklad jednotlivě, kde budete mít možnost odpovědět na příslušný dialog. 

 
[139] (SR) Verzia 7.7.138 zmenila spôsob tlače položiek na bločku z fiškálneho modulu tak, že 

textová položka sa tlačí vždy. Od verzie 7.7.139 máte možnosť tlač textových riadkov potlačiť, a to 
týmto spôsobom: 

V konfiguračnom súbore fiškálu (FISKAL.CFG), v sekcii [Tisk] doplňte parameter: 
 TTXTPOL=0 

  ; ak sa nežiada tlačiť textové položky z predajky na bloček, zapíšte 0  

  ; neuvedený tento parameter je to isté ako 1, teda sa budú tlačiť 

 

[139] Realizace skladových a odbytových dokladů: v dialogu před realizací je nyní možno 

nastavit, kolik dnů může být datum vystavení dokladu staré, aby realizace prošla bez dotazu. 

Nastavená hodnota 30 dnů odpovídá hodnotě, se kterou program pracuje v předchozích verzích. 

Pokud tedy z nějakých příčin potřebujete zrealizovat více dokladů, jejichž datum vystavení je starší než 
těchto 30 dnů, nastavte zde vyšší číslo – hromadná realizace nyní projde, pokud toto byl jediný důvod.  

Dále, pokud realizujete jeden doklad, přičemž položka(y) nemají správně vyplněna výr.čísla/šarže, 
budete je moci ihned opravit (návrat do stavu jako před úpravami ve verzi 138). 

 
 

[139]Způsob uplatňování procentuálního rabatu z karty obchodního partnera je nyní nastavitelný: v 

Nástroje->Nastavení->Odbyt a prodej->Systémová IV. A Systémová V. jsou dvě nové předvolby, 

jedna pro standardní prodejní doklady a druhá pro Maloprodejnu. Nastavení umožňuje rabat 
poskytnout vždy / nikdy / pouze pokud není použita cena z prodejního ceníku, jejíž platnost je „do“ 

(např. akční cena).  

Na dokladech (NAB, ZAK, ODF, PRO) to funguje takto: 
- pokud se má doplnit prodejní cena, která se najde standardní cestou (ne ze Skupinových slev), tak 

se na položku dokladu uplatní rabat z karty obch. partnera podle Nastavení 
- pokud by se jednalo o cenu zjištěnou přes Skupinové slevy, pak se toto nastavení nepoužije, ale 

použije se stejnojmenná předvolba u použité Skupinové slevy 

V Maloprodejně to funguje analogicky, jenže tam se ta sleva z obch.partnera doplňuje jako "Sleva za 
doklad", nikoli sleva za položky. Poznamenejme, že z tohoto důvodu v případě, že je jen na některé 

položce potřeba cenu neponižovat, bude uměle navýšena přirážkou (=mínus slevou) na položce tak, 



aby konečná cena položky byla rovná původní ceně.  

 

 

 

Finance 
 

[104](ČR) Do okna „Příkaz k úhradě“ na záložce s detailem položky bylo přidáno tlačítko pro 

ověřování plátce DPH a zde uvedeného jeho bankovního účtu. Funkce tlačítka je shodná se 

stejnojmenným tlačítkem na kartě obch.partnera (a jinde – viz Novinky ve verzi 100 níže). 
 
[104] Bankovní komunikace s BKS Bank, odesílání příkazů: čísla bank.účtu kratší než 10 číslic jsou nyní 
exportována tak, že jsou zleva doplněna nulami. 
 
[107] Vytvořena širší podpora pro práci s IBAN formou bankovních účtů (je potřeba zejména v SR). 
Například nastavení z Nástroje->Nastavení->Finance: Nekontrolovat č.b.účtů modulo nově má 

vliv i na IBAN tvar účtu. Pokud používáte IBAN a z   tohoto důvodu jste kontrolu vypnuli, zase ji 

můžete zapnout: je-li kontrola zapnuta, budou kontrolována čísla bankovních účtů jak v „klasickém“ 
tvaru (BBAN) tak ve tvaru IBAN (automaticky program rozpozná podle toho, zda první 2 znaky jsou 

písmena).  Navíc, pokud v tuzemském styku chcete na příkazech k úhradě používat IBAN tvar (v SR), 
je to možné (program pro účely elektronického styku s bankami IBAN zkonvertuje na BBAN, protože 

bankovní komunikátory i nadále pracují s BBAN formátem). 
 

[107] V oknech Neuhrazené doklady dodavatelské i odběratelské je nově do seznamu možno 

přidat také sloupce "Interní označení" a "Kategorie" z karty obch.partnera. 
 

[108] (tuto úpravu je možno doobjednat k licenci Komfort): položku bankovního výpisu je 

možno rozepsat do více položek (tlačítko "Rozpis položky"). Tato nová funkce poslouží v případě, 
že na bankovním výpise je "hromadná úhrada", která vznikne většinou sloučením více plateb 
do jedné položky (čímž se ušetří bankovní poplatky za obrat). Takováto položka zpravidla představuje 
úhradu více dokladů a je třeba ji rozepsat na jednotlivé doklady, jinak se úhrada těchto dokladů v IS 

neprojeví. To se dá udělat ručně v "normálním" okně s bank. výpisem, nebo lépe pomocí nového 
tlačítka. Podrobnější popis je v přiloženém dokumentu „Rozpis položek BAN.pdf“. 
 
[108] Přepočet BBAN formátu bankovního účtu na IBAN a zpět je nově umožněn přímo v oknech 

Obch.partneři->Bankovní spojení a na položkách PKU a BAN. Když stojíte kurzorem v políčku 
s bank.účtem, stiskněte kombinaci kláves Shift a +). Pokud políčko obsahovalo IBAN tvar, bude 

převeden na BBAN; pokud obsahovalo BBAN, bude převeden na IBAN, přičemž určíte, zda se jedná o 

CZ nebo SK účet. 
Poznámka pro ČR: Tato nová funkce se může hodit i při on-line ověřování b.účtu plátce DPH: některé 

firmy totiž zaregistrovaly na fin.úřadě svůj účet ve formátu IBAN a tím pádem je BBAN neověřen - a 
naopak. 
 

[109] Možnost rozpisu položky bankovního výpisu (viz dokument „Rozpis položek BAN.pdf“), 

uvedená ve verzi 108, je přístupná všem uživatelům licence Komfort a KOSTKA Pro. 
 

[109] Neuhrazené doklady (dodavatelské i odběratelské): úvodní dialog umožňuje u názvu firmy 

jednorázově navolit i "obsahuje text" kromě standardního „začíná na“. Tato možnost budiž chápána 

jako rychlá pomůcka, proto se toto nastavení neukládá. 
 
[109] Datový styk s Komerční bankou při nastavení "Profibanka 2" umožňuje také podávat příkazy v 

režimu SEPA plateb. (Upozornění: při vytváření datového souboru do KB se vytvoří ZVLÁŠŤ datový 
soubor s tuzemskými položkami a ZVLÁŠŤ se SEPA položkami. Pokud tedy ve frontě čekají oba typy 

dat, je potřeba funkci "Vytvořit zásilku" ZOPAKOVAT.) 
 



[110]Okna Přehled použití zálohy DOF/ODF byla doplněna a uzpůsobena tak, aby zohledňovala 

různé měny jak u zálohových tak u koncových faktur. 
 

[110](SR; tuto funkci je možno doobjednat) Doplněna možnost importu Kurz.lístku z webu ECB 

(Euro) - pouze pro SR. 
 

[110]Výběrový prvek pro výběr dokladu dle var.symbolu nyní nově zobrazí výběrové okno vždy, i 

když existuje pouze jediný doklad k výběru. Upraveno to bylo takto proto, aby při výběru faktury 

(např. zálohové při odpočtu) bylo možno zjistit, zda je uhrazena. 
 

[110]Upozornění při ručním zápisu položky příkazu k   úhradě (PKU) na to, že na tuto fakturu již 

nějaký příkaz existuje.  
Pozn.: je lhostejné, zda ten již existující PKU je či není realizován.  
 

[111] Při realizaci příkazu k úhradě (PKU) je možno kontrolovat, zda bankovní účet, kam se posílá 

platba, odpovídá některému z těch, které má obch.partner uvedeny na kartě obch.partnera. Pro 

zapnutí této kontroly zaškrtněte v Nástroje->Nastavení->Finance->Lokální  novou předvolbu 
"Kontrolovat na PKU, zda b.účet odpovídá obch.partnerovi". 
 

[111] Položky příkazu k úhradě, generovaného funkcí „Příprava příkazu k úhradě“, jsou nyní 

číslovány ve sloupci „Pořadí položky“ vzestupnou řadou 001, 002, …  
 
[113] Předvolba z Nástroje->Nastavení->Finance->Lokální: "Nabízet k odpočtu jen nevyčerpané 
zálohy" nefungovala korektně u daňových záloh. Opraveno.  
 
[113] Při zápisu nového finančního (POK,SPU,PKU,BAN) a obecného účetního (UVD) dokladu se do 
datumu dokladu nabízelo aktuální datum, zjištěné ze stanice (nikoli ze serveru), což působilo 

nesrovnalosti tam, kde datum stanice bylo jiné. 
 
[116] (SR) Príprava na prechod bankových účtov na IBAN tvar (najneskôr od februára 2016). 
Všade v IS KOSTKA boli k bankovým účtom pridané aj SWIFT kódy a systém bol upravený tak, aby 

príkazy na úhradu prenášali aj SWIFT. Postupne (do konce roka 2015) budú všetky 
komunikátory pre dátový styk s bankami prerobené na nový formát dátovej komunikácie; 

v upgrade 116 je už prerobená VÚB banka. 
 
[116] Upgrade doplní u existujících českých a slovenských bank SWIFT kódy do číselníku bank. 
 
[116] (SR) Príkazy na úhradu (PKU) majú zavedený nový typ: SEPA. Tento typ sa bude používať pre 

komunikátory, ktoré budú vytvárať dáta podľa novej normy (bude platiť pre všetky banky v SR od 
februára 2016). Typ príkazu je možní predvoliť v dokladových radoch (okno Dokladové rady, PKU, 

záložka Iné: typ príkazu).  
 
[116] Príkazy na úhradu (PKU) a bankové výpisy (BAN) majú u bankového účtu uvedený tiež SWIFT 

(získaný z číselníka bank). To preto, lebo ak je namiesto „starého“ BBAN tvaru účtu uvedený IBAN (a 

to bude od februára 2016 vždy), bude k nemu potrebný aj SWIFT. 
 
[116] (SR) Plánované platby majú u č. b. účtu uvedený aj SWIFT; je potrebný ak b. účet je v IBAN 

tvare. 
 
[116] Modul pro datový styk s bankami: doplněna ABO komunikace se Sberbank (v ČR) a SEPA (XML 

2016) komunikace s VÚB (v SR). 
 

[117] Slučování položek na příkazu k úhradě: nyní je možno sloučit položky na PKU, pokud 

mají stejný bankovní protiúčet a měnu úhrady. (Pozn.: Není podporováno slučování položek, pokud 



jsou ve třetí měně, tj. v jiné měně než b.účet a lokální měna.) 
Je možno zvolit, zda se má uhrazovat pouze v měně b.účtu (typicky: v lokální měně) nebo i v měně 

položky (je-li jiná). (Poznámka: Pro tento účel má smysl "sečíst" i jednu položku.) 
Sloučené položky jsou v PKU stornovány a místo nich je připsána nová součtová položka. Po skončení 

akce program otevře (uložený) prostý textový soubor se soupisem plateb (lze přeposlat dodavateli 
apod.) 
 
[119] (SR) Prechod na formát IBAN na Slovensku od 01.02.2016: Počnúc týmto dátumom už 

nebude možné použiť „klasický“ tvar bankového účtu (BBAN) vo vnútroštátnom styku – dvojročné 
prechodové obdobie a týmto dňom končí. Ako postupovať v IS KOSTKA sme vám napísali tu: 

http://kostka.net/cs/navody/navody-obecne/618-sr-prechod-na-format-iban . Nezabudnite prosím 
preveriť (vyplniť) IBAN účet aj v Nastaveniach pre mzdové a účtovné výkazy. Ak by ste chceli pomôcť 

pri hromadnom prevode BBAN-ov na IBAN-y v adresári obchodných partnerov, mzdových kartách 
a zložkách, kontaktujte prosím našu servisnú podporu. 

 
[119] (SR) Pri importe dát na bankový výpis z dátovej zásielky z banky sa dopĺňa na položku 

bankového výpisu aj SWIFT k bankovému účtu.  
 
[120] Upraveny tiskové sestavy příkazů k úhradě (doplněn SWIFT u IBAN účtů). 
 

[120] Při pokusu uložit položku dokladu (POK, BAN, PKU, SPU), nebo mazat/obnovovat položku 

dokladu je vždy proveden test na to, zda se mezitím nezměnila jeho hlavička (zpravidla jiným 

uživatelem). Pokud ano, je uložení změn na položkách odmítnuto.  
 
[120] Aktualizován byl modul pro elektronické bankovnictví – týká se zejména komunikátorů se 

slovenskými bankami. 
 

[121] V UD Uhrazenost ODF (dle d.vyst.a d.DPH) byl opraven výpočet úhrady, pokud byla 

úhrada v jiné cizí měně než v té, ve které je vystavena ODF. 
 

[124] Při ručním zápisu položek příkazů k úhradě se nedoplňoval SWIFT kód. Opraveno. 

 
[127] Byla zpřísněna kontrola při ukládání položek finančních dokladů (BAN, POK, SPU, PKU): nově již 

není možno uložit položku, která představuje úhradu nějakého dokladu (ODF, DOF, NAK, PRO), pokud 
by tento doklad nebyl současně také k této položce připárován. 

 
[127] Speciální úhrady mají časový údaj rozšířen o hodiny, minuty a sekundy (místo datumu je zde 

tedy datumočas, stejně jako na pokladních dokladech). 
 

[128] Tlačítka pro vytvoření úhrady (nástr.pruh nad ODF, PRO, DOF, NAK) lze nyní použít 

k vygenerování úhradového dokladu, i když hrazený doklad ještě není realizován. 

 
[130] (ČR) Upraveno oproti předchozí verzi: Pokud datum pokladního dokladu nebo speciální úhrady, 
které mají položky s povinností k EET, je starší než datum povinnosti registrovat tržby, program 

nebrání jejich realizaci, i když tržby registrovány nejsou. 

 

[132] (ČR) EET: Vyřešena situace, kdy stanice sítě spouštějí IS KOSTKA ze společného 

úložiště na tzv. „vzdálené ploše“ serverového stroje („terminal serveru“). Za tohoto režimu není 

možno od sebe rozlišit jednotlivé stanice sítě pro účely lokálních parametrů pro EET, takže nebylo 

možno odlišně nastavit např. čísla provozoven, pokladních zařízení atd.  
Proto byla do obecných nastavení pro EET zavedena předvolba Stanice spouštějí IS KOSTKA 
sdíleně; je-li tato předvolba zaškrtnuta, způsobí, že jednotlivé stanice budou z hlediska „Nastavení EET 
pro toto zařízení“ identifikovány pod speciálním klíčem, pozůstávajícím ze znaku „#“ následovaným 

jménem serveru a identifikátorem uživatele systému KOSTKA. 

Upozornění:  

http://kostka.net/cs/navody/navody-obecne/618-sr-prechod-na-format-iban


/1/ pokud tuto volbu zaškrtnete, bude potřeba znovu nastavit „Nastavení EET pro toto zařízení“ všem 

uživatelům a stanicím, tedy i těm, kteří nebudou k IS KOSTKA přistupovat přes sdílené místo 

/2/ na rozdíl od klasického nastavení EET stanic, tento způsob vyžaduje nastavit „Nastavení EET pro 
toto zařízení“ zvlášť pro každého uživatele IS KOSTKA  

Speciálně, uživatelé, kteří budou střídavě pracovat tímto způsobem na více „lokálních místech“ 
(pobočkách), přičemž každé z těchto míst vyžaduje jiné parametry pro EET, se budou muset do IS 

KOSTKA přihlašovat pod různými uživatelskými účty. 

 

[132] Generování úhradových dokladů pro ODF a DOF: Pokud přímo nad ODF/DOF pomocí 

tlačítka v nástrojovém pruhu generujete SPU, program nyní automaticky nabídne kód obratu „Úhrada 

kartou“/“šekem“/“směnkou“, pokud faktura na sobě nese příslušný druh úhrady. V ostatních případech 

se žádný druh obratu nenabídne a je třeba jej v dialogu pro vygenerování SPU ručně zvolit 
(neučiníte-li tak, vznikne obrat „jiné přeúčtování pohledávky/závazku“). 
 

[133](ČR) Pro případy, že zapisujete do IS KOSTKA úhradové doklady, které podléhají EET 

registraci, ale byly registrovány v jiném softwaru, využijete nové lokální nastavení ve Financích: 
"Nevyžadovat registraci EET při realizaci POK/SPU". Je-li toto zaškrtnuto, potom realizace 

POK/SPU (obsahující položky podléhající EET) proběhne, i když registrace v EET nebyla provedena. 

Upozornění: Používejte toto nastavení velmi obezřetně, abyste nezanedbali registraci tam, kde bylo 
třeba ji provést, nebo naopak, abyste omylem nezaregistrovali některé platby podruhé! 

 

[134] Funkce Vyhledat finanční obrat má ve výstupu k dispozici také sloupec Zkr. okruhu. 

 

[134] (ČR): Při pokusu o EET-registraci takové platby, kde datum tržby je starší než 48 hodin, je 

zobrazen dotaz, zda takovouto starou tržbu opravdu chcete poslat na fin.správu (netýká se 
zjednodušeného režimu). Důvodem je ochránit vás před (třeba i nechtěnou) situací: finanční správa 

takovéto případy aktivně vyhledává a pokud je nalezne, je to důvodem ke kontrole, která se bez 

sankce neobejde. 

 

[135] Plánované platby: Doplněna funkce Hromadná kopie PLP: po stisku tlačítka Kopie dokladu 

program nabídne možnost vyrobit více kopií s časovou periodou, kterou uvedete v dialogu. 

(podrobnosti jsou v Nápovědě: http://help.kostka.net/?str=clanek&ID=1367 ) 

[139] Export dat pro elektronickou komunikaci s bankami: do pole Název příjemce ("Komu") v tabulce 

pro odeslání do banky se doplní "(neuvedeno)", pokud by políčko mělo zůstat prázdné (tj. pokud na 
položce příkazu k úhradě není uveden obch.partner). Některé banky totiž vyžadují, aby v tomto poli 

bylo (cokoliv) vyplněno. 

 

[140] Po stisku tlačítka Zařadit do fronty el.zpracování na PKU se program zeptá, zda chcete 

teď dále pokračovat odesláním dávky do banky. 

 

 

Účetnictví 
 
[104] (ČR) Sestava „Dokladový rozpis k výkazu DPH ČR“ byl upraven tak, aby tiskl DIČ. Tisk DIČ 
může vyžadovat daňová kontrola. Tisk DIČ je volitelný, program se před tiskem dotáže: počet 

vytištěných stránek se jeho tiskem zdvojnásobí. 
 
[104] (SR) Tlačová zostava Účtovný doklad všeobecný (UC-SR002004): opravené súčtovanie pri tlači 

viac ako jedného dokladu. 
 
[105] (SR) V súvislosti so zmenou legislatívy bolo vytvorené nové okno pre Kontrolný výkaz k DPH. 
(Prečítajte si prosím pokyny v osobitnom manuálu.) 

[107] (SR) Kontrolný výkaz k DPH: opravený a  upravený výpočet, tlačová zostava a aj dátový 

http://help.kostka.net/?str=clanek&ID=1367


výstup (vzor UCKVDPH01_UCKVDPHUC00070059.DAT bol testovaný cez portál 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.247.html ). 

[108] (SR) Ďalšie úpravy v Kontrolnom výkazu k DPH:  
- z oddielu A1 vynechané aj faktúry s kódmi operácie "I" a "J" (zahraničie tovar a zahraničie služby), 
ak je sadzba DPH nulová; 
- z   oddielu A1 vynechané ODF, odberateľom ktorých je neplatca DPH 

(tuzemský/európsky/zahraničný) (posudzuje sa podľa rovnomenného údaju na karte obch.partnera) 
a   na karte obch.partnera nemá vyplnené IČ – pozri obrázok: 
(Tiež sa vynecháva partner "--".) Takto vynechané faktúry sa napokon vykážu sumárne v oddielu D2; 
- v oddielu B2 sa eliminujú colné faktúry (kód "L"); 
- do výstupného okna bol pridaný „označovací“ stĺpec (MARK), čo umožňuje sčítať čiastky v 

označených riadkoch v zoznamu); 
- predvoľby pre tlačový aj dátový výstup z okna Kontrolný výkaz k DPH sa berú z Nastavení pre 

účtovné výkazy (viď tiež ďalej v texte); 
- hlavička dodávateľskej faktúry bola doplnená o stĺpec „Čís.faktúry pre KV DPH“ (max. 32 

znakov). Ak bude treba do KV DPH uvádzať iné označenie faktúra ako variabilný symbol, môžete ho 
vyplniť do tohto údaja. Údaj sa edituje po stlačení tlačidla vedľa políčka Var.symbol; po zaúčtovaní 

faktúry potom cez tlačidlo „Oprava zaúčtovaného dokladu“ (záložka B). Údaj si môžete pridať aj do 

zoznamu hlavičiek faktúr, 
- Upravený tlačový report ku KV DPH (pridané medzisúčty). Upravená šablóna 

(mdsdusr03_dumz00070065.dat) 
 
[108] Bolo upravené okienko Oprava zaúčtovaného dokladu: doplnené boli ešte údaje Opravný 
doklad k... (pre ODF,DOF,PRO,NAK) a Čís.faktúry pre KV DPH (DOF, iba v slovenskej legislatíve). 
 
[108] (SR) Okno Účtovníctvo->Účtovné výkazy->Nastavenia pre účtovné výkazy bolo doplnené o 
predvoľby pre Kontrolný výkaz k DPH: 
- koeficient krátenia odpočtu DPH na vstupu (tým sa ponižuje hodnota v stĺpci „Odpočet“),  
- ktoré dokladové rady DOF sa majú považovať za „malé“ faktúry a budú uvedené súhrnne spolu 

s   nákupkami v oddielu B3 (vypíšte čiarkami oddelené dvojčíslia),  
- či číslo ODF vykazovať v tvaru RR-R-ČČČČČČČ (implicitne sa vykazuje var.symbol). 
 

[108] (tuto úpravu je možno doobjednat k licencím Standard a Komfort) Přidána možnost 

předdefinovat, který párovací znak se použije pro účtování celkové částky PRO/NAK (je-li účet v účt. 

osnově označen jako "saldokontní podle dokladu"):  
- (default): "Doklad", není-li vyplněn, pak ŘŘRČČČČČČČ,  
- vždy "Doklad", 
- vždy ŘŘRČČČČČČČ. 
(ŘŘRČČČČČČČ je identifikátor dokladu bez pomlček, tj. dokl.řada, rok, poř.číslo.) 
Poznámky:  
/a/ na hlavičce NAK se při uložení vždy do pole "Doklad" doplní ŘŘRČČČČČČČ, pokud byl ponechán 

prázdný; 
/b/ stejný způsob hledání pár.znaku se použije i na úhradových položkách (POK, BAN, SPU), pokud 
příslušná PRO/NAK ještě není zaúčtovaná (je-li, zůstává stará funkčnost, že se přečte pár.znak z 

úč.deníku) 
 
[109] Účtování tuzemských DOF v cizí měně a dva kursy: byla vytvořena podpora pro to, aby se 

odpočítávané DPH počítalo "kursem pro DPH" a ne "kursem DOF". Pokud budou oba kursy rozdílné, 
bude rozdíl z výpočtu základů DPH naúčtován na likvidační účet (řádek 20 účt.přepisu DOF), rozdíl na 

DPH na účet cenových rozdílů (ř.23). 
V souvislosti s tím se upravuje v okně "Dodavatelská faktura" i pole "kurs pro DPH" (dostupný po 
stisku tlačítka „%DPH“) tak, aby bylo možno kurs pro DPH vyplnit i pro tuzemskou fakturu. 
 

[109] Mezi údaje, které lze opravit na zaúčtovaných fakturách (DOF,ODF) přibyl také 

bank.účet. 
 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.247.html


[110]UD Došlé daňové doklady byl upraven s ohledem na to, že od verze 109 byla vytvořena 

podpora pro práci s dvěma kurzy na DOF: 
-- všechny propočty částek DPH a základů jsou nyní násobeny kurzem_DPH místo kurzem faktury 

(celk.č. faktury a hlavičkové zaokrouhlení je ale stále násobeno kurzem faktury) 
-- do výstupu byly přidány sloupce „kurz faktury“ a „kurz pro DPH“; (to může posloužit pro vyčíslení 

rozdílu). 
 
[112] (ČR) Vzhledem k zavedení další sazby DPH byly doplněny nové kombinace do údaje „Vztah 
k DPH“ (na druhém místě mají číslici 3: A3, B3, ...) 
 
[112] Byly upraveny účt.předpisy tak, aby bylo možno beze změny sazby DPH účtovat více sazeb 
DPH (tato úprava je společná pro legislativu ČR i SR). Řádky, kde se účtuje o DPH, mají nyní spolčené 

číslo řádku předpisu a jsou rozlišeny v nově zavedeném údaji „Rozlišení“:  

 
 

[112] (ČR) Do účtovacích předpisů na řádky, kde se účtuje o DPH, přibyl další řádek, označený novou 

sazbou 10%.  

[112] Upraven byl také uživatelský dotaz „Kontrola dokladů k DPH“, aby správně vyhodnocoval 

doklady s nově zavedenou sazbou DPH. 

[113] PRI a VYD s datumočasem příjmu/výdeje rovnému datumočasu poslední skl.uzávěrky (např. 

31.12.2014 23:59:59) se nepřipravily k zaúčtování. Opraveno. 

[113] Opraven chybný text řádku účtovacího předpisu DOF 30.3 na správný: "Základ k budoucímu 

nár.na odp.DPH, druhá sníž.". 

[114] Rozpis dokladů k výkazu DPH 2015 byl upraven tak, aby zobrazoval i obecné účetní 

doklady (UVD).  
Poznámka: Způsob výběru dokladů byl upraven tak, že se řídí dle označení řádku v definici DPH. Pro 

některé (uživatelské) definice nemusí tedy fungovat správně. 
 
[115] (ČR) Doplněny úpravy výstupů pro výpočet výkazu "Výpis z daňové evidence" v souvislosti s 
novelou zákona o DPH, vstupující v platnost od dubna 2015 (režim tuzemského Reverse Charge u 

dalších vybraných položek).  
Poznámka: výpočet je "zpětně kompatibilní" v tom smyslu, že pokud datum výpočtu výkazu "do" je 

2015/04 a vyšší, použije se legislativa platná od 2015/04, jinak ta předchozí. 
Jak připravit data v IS KOSTKA na tuto novelu? 
- na skladových kartách, které TuzRvChg budou od dubna podléhat, doplnit správný kód (údaj „Kód 

tuz.Reverse Charge“ na záložce Jiné). Seznam správných kódů najdete např. v odkazu na konci tohoto 
odstavce. 
- zavést dotčeným skladovým kartám takovou měrnou jednotku, ve které budou vykazovány ve Výpisu 
z   daň.evidence. (Pozn.: Není potřeba nic vyplňovat v celním sazebníku.)  
Jak postupovat, pokud obdržíte daňový doklad (DOF) od tuzemského dodavatele, který je vystaven 

v režimu tuzemského Reverse Charge: 
- ujistěte se, že dodavatel je skutečně tuzemským plátcem DPH a že má platné DIČ (obojí 

zkontrolujte/vyznačte na kartě obch.partnera – dodavatele); 
- ujistěte se, že skladové karty na sobě mají vyplněn správně kód pro RvChg (viz předchozí odstavec); 
- DOF zapíšete s kódem operace „N“, v záhlaví vyplníte sazby (procenta) DPH a výši základu daně. Na 

položkách uvádíte sazbu (procento) DPH; 
- nelze směšovat na jedné DOF položky podléhající režimu RvChg s jinými položkami. Pokud by tomu 

tak bylo, rozepište DOF na dvě. 
Jak postupovat, pokud vystavujete daňový doklad (ODF) tuzemskému odběrateli v režimu 

tuzemského RvChg: 
- ujistěte se, že odběratel je skutečně tuzemským plátcem DPH a že má platné DIČ (obojí 



zkontrolujte/vyznačte na kartě obch.partnera – odběratele); 
- ujistěte se, že skladové karty na sobě mají vyplněn správně kód pro RvChg (viz výše); 
- ujistěte se, že na ODF součet cen položek (bez DPH) skutečně přesahuje zákonem daný limit 
(100.000 CZK); 
- ODF zapíšete s kódem operace „N“, položky budou mít DPH v nulové sazbě; 
- nelze směšovat položky nepodléhající RvChg s jinými na jednom dokladu; 
- výtisk ODF volte takový, aby obsahoval jednoznačnou informaci o tom, že tento doklad je vystaven 

v režimu přenesení daňové povinnosti na odběratele.  
Podrobnosti, pokyny a příklady naleznete například zde: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a
-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti/rezim-preneseni-danove-povinnosti-zmeny-kodu-predmet

u-plneni-5624 . 

 
[115] (SR) Bol upravený tlačový vzor Priznanie k DPH – upravené bolo zlé chovanie pri tlači do 
PDF, DOC, ... ktoré v istých prípadoch vynechávalo písmenka vo čtvorčekoch. 
 
[115] Úprava v tiskových reportech „Výkaz zisků a ztrát“: Protože existují různé definice tohoto výkazu 

v tom smyslu, že skutečnost loňského roku se nachází buď ve 3. nebo ve 4. sloupci, byl do obou 
sestav na tisk výsledovky přidán dotaz, zda se „skutečnost loňského roku“ nachází ve 3. nebo 4. 

sloupci výkazu. 
 
[116] Účtování DOF, NAK, PRO, ODF podporuje až šest různých sazeb DPH. Podporuje i nově 

zavedený příznak TuzRch. 
 
[116] (SR) Upravený bol Kontrolný výkaz k DPH (šesť DPH, TuzRCh). 
 
[116] Upraveny UD Vstupní a výstupní daňové doklady pro šest DPH. Upraven UD Kontrola 

dokladů k DPH pro šest DPH a TuzRCh. Doporučeno použití těchto UD zejména pro ty uživatele, 
kde se vyskytují doklady s TuzRCh. 
 
[116] (SR) Súčasťou upgrade je aj (základná) definícia nových výkazov „Súvaha 2014“ a „Výkaz 
ziskov a straty 2014“ – podľa platného vzoru (viď 

https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9749). Upgrade však definíciu sám nenainštaluje; 

urobíte to takto: po inštalácii upgradu stanice zvolíte Program->Účtovníctvo->Účtovné 
výkazy->Definícia výkazov. Stisnete Nový záznam. Do názvu výkazu niečo napíšte (nie je to dôležité), 
uložte a prekliknite sa na záložku Definícia obsahu riadkov. Tu vpravo hore stlačte Import zo súboru... 
a nalistujte v podadresári MISC súbor s názvom Súvaha 2014.uvx, podvrďte OK a vyčkajte dokončenia 
importu. Opakujte ten istý postup so súborom Výkaz ziskov a straty 2014.uvx.  
Podrobnejší postup je popísaný tu: 

http://kostka.net/cs/navody/ucetnictvi/533-import-a-export-difinic-ucetnich-vykazu  
Naimportované definície sú iba vzorové – v tejto podobe budú možno vyhovovať pri základných 

nastaveniach účtovnej osnovy. Prejdite prosím definície a skontrolute/opravte čísla účtov tam, kde sa 
vaša analytická evidencia líši od dodaného vzoru. 
 
[119] (ČR) Vytvořena programová podpora pro Kontrolní hlášení k DPH (KH DPH). Podrobnosti 
jsou ve zvláštním manuálu (KH DPH ČR 2016 v IS KOSTKA.pdf). 
 
[119] (ČR) Na hlavičce DOF přibylo tlačítko „KV“: pomocí něho je možno vyplnit jiné číslo dokladu 

pro účely Kontrolního hlášení než je variabilní symbol (ten je pro účely KH DPH použit defaultně). 
 
[119] (ČR) V Nastaveních pro účetní výkazy přibylo zaškrtávací políčko „Pro ODF použít 

ŘŘ-R-ČČČČČČČ místo var.symbolu“: je-li zaškrtnuto, pak se pro účely KH DPH použije jako 
evidenční číslo dokladu interní označení ve tvaru dokl.řada - posl.číslice roku – poř.číslo. Doporučeno, 

pokud na svých odběratelských fakturách tisknete evidenční číslo v tomto tvaru. 
Pokud se do KH DPH dostane prodejka (protože její částka bude přesahovat 10000 Kč), bude mít na 
konci čísla dokladu přidáno písmeno „P“, aby se zabránilo případné duplicitě ev.č., která není v KH 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti/rezim-preneseni-danove-povinnosti-zmeny-kodu-predmetu-plneni-5624
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti/rezim-preneseni-danove-povinnosti-zmeny-kodu-predmetu-plneni-5624
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti/rezim-preneseni-danove-povinnosti-zmeny-kodu-predmetu-plneni-5624
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9749
http://kostka.net/cs/navody/ucetnictvi/533-import-a-export-difinic-ucetnich-vykazu


DPH povolena. 
 
[119] (ČR) Do Nastavení pro účetní výkazy byl také přidán údaj „Číslo datové schránky“; 

použije se pro účely KH DPH. 
 
[119] (ČR) V případě, že KH DPH nebudete podávat sami, ale prostřednictvím zástupce, vyplňte také 

Nastavení pro účetní výkazy II. (vyplňují se jen pokud se necháváte pro DPH zastupovat jinou 
osobou!). 
 
[119] (ČR) UD Kontrola dokladů k DPH upraven tak, aby hledal potenciální chyby i pro výkaz KH 
DPH.  
 
[119] Na zaúčtované DOF a ODF je možno tlačítkem "Oprava na zaúčtovaném dokladu" opravit i 

Ev.č.dokladu pro KH DPH/KV DPH. 
 
[119] (SR): Bol upravený výpočet KV DPH tak, aby sa doplnilo "Číslo dokladu pre KV DPH" aj pre 

ODF-importované. 
 
[119] (ČR) Do KH DPH lze (po výpočtu hodnot) přidávat pomocí volby Soubor->Importovat další 

XML soubory (vytvořené jiným používaným softwarem). Podrobnosti jsou ve zvláštním manuálu.  
 
[119] (ČR): Do Výpisu z daň.evidence, pokud je zvoleno "období do" 2016 či novější, je přidáno 
upozornění, že pro rok 2016 se tento výkaz už neodevzdává.   
 
[119] Ve výkazu Intrastat je nyní možné odlišit skutečného dodavatele/odběratele zboží od toho, kdo 
je uveden na faktuře. Pokud se takový případ vyskytne, uveďte skutečného dodavatele/odběratele na 

příjemce/výdejce, která je s fakturou propojena.  
 
[119] (SR) Boli vykonané úpravy Kontrolného výkazu pre DPH v súvislosti s novelou Zákona o DPH.  
 
[119] (SR) UD Kontrola dokladov k DPH bol doplnený o kontrolu preuhradenosti faktúr 

v osobitnom režime. Faktúry v tomto režime sú zobrazené v protokolu, keď je ich uhradenosť 
vyššia ako ich čiastka na úhradu: tento stav je nebezpečný, lebo by pravdepodobne dochádzalo 

k vyššiemu odpočtu/povinnosti DPH ako je výška DPH na faktúre samej.  
 
[120] (ČR) Součástí upgrade jsou nové výkazy rozvahy a výsledovky, které souvisejí se změnami 

účtové osnovy a klasifikace podniků dle průměrného počtu zaměstnanců, čistého obratu a aktiv:  

(Rozvaha v plném rozsahu 2016, Rozvaha - malá úč.jednotka - od 2016, Výkaz zisku a ztráty - 
druhové členění - od 2016, Výkaz zisku a ztráty - malá úč.jednotka - od 2016). 
Prosím, čtěte podrobnosti a pokyny v přiloženém manuálu "Změny v účtování 2016 
(ČR).pdf".  
 
[120] (SR) Súčasťou upgrade je nová definícia výkazu Účtovná závierka 2014 (zlúčená Súvaha a 
Výsledovka). Aby ste mohli používať túto definíciu v svojej firme, je potrebné prejsť všetky odkazy na 

účty a upraviť ich podľa analytických účtov, ktoré v účtovnej osnove u sebe používate. Pri opravách 

nemeňte číslo riadku – podľa tohto čísla riadku sa riadi šablóna, ktorá vytvára XML súbor. Tento súbor 
je napokon možné nahrať do aplikácie eDANE, ktorá vykoná kontrolu a pomocou ktorej je možné 

výkaz odoslať. V súvislosti s tým sa rozšírili parametre pre účtovné výkazy (Program -> Účtovníctvo -> 
Účtovné výkazy -> Nastavenia pre účtovné výkazy I.): do údaje Hlavná ekonomická činnosť 1 zapíšte 

päťmiestne číslo SKNACE a vyznačte, či ste malá alebo veľká spoločnosť. 
 

[120] Okno s výstupem Kontrolního hlášení k DPH/Kontrolného výkazu k DPH upraveno 

tak, aby bylo možno tisknout i vybranou podmnožinu řádků. 
Kontrola nyní upozorňuje i na DIČ/VAT, která nejsou tvaru „dvě písmena + písmena a číslice“ 
 



[120] (ČR) Okno KH DPH upozorňuje také na řádky, které jsou v daném oddílu duplicitní.  
V takovém případě je vedle k dispozici tlačítko Sloučit duplicitní řádky, které duplicitní řádky sečte. 
Poznámka: toto tlačítko se neobjeví, pokud chybové hlášení obsahuje ještě jinou chybu než duplicitu. 
 
[120] Nastavení pro účetní výkazy I. nově obsahuje také údaj o klasifikaci účetní jednotky: mikro / 
malá / velká. 
 
[120] UD Kontrola dokladů k DPH: Kontrola nyní upozorňuje i na DIČ/VAT, která nejsou tvaru „dvě 

písmena + písmena a číslice“. 
 

[121] (ČR) Před exportem/tiskem KH DPH jsou data vždy řazena podle oddílu; tím se eliminuje 

stav, kdy si uživatelé seřadili data v okně jinak a poté provedli export. 
 

[121] (ČR) XML šablona pro KH DPH nyní generuje čísla řádků v oddílech; pomůže to při 

případném dohledávání chyb, generovaných portálem finanční správy.  
 

[121] (ČR) V okně KH DPH na řádcích oddílů A5 a B3 je k dispozici tlačítko, které zobrazí rozpis 

dokladů, ze kterých součet vznikl. (Není třeba k tomuto oknu přidělovat žádné speciální právo.) 
  

[121] (ČR) Do oddílu A4 výkazu KH DPH se nebudou vykazovat tuzemská plnění, pokud 

odběratelem není český plátce DPH (např. ubytování cizince v tuzemsku). Důvod této úpravy pochází 
v pokynu z fin.správy (nečeská DIČ není možno v tomto oddílu vykázat). Takovéto případy tedy 

spadnou do souhrnného oddílu A5. 
 

[121] Ve výkazu Souhrnné hlášení k DPH se nově údaj stát  vykazuje tak, že přednost má stát, 

jemuž náleží VAT z karty obchodního partnera. Důvodem úpravy je správné vykázání státu v případě, 
že obch.partner je registrován v jiné zemi než je jeho sídlo. (Nezačíná-li jeho VAT dvěma písmeny, 

doplní se stát z jeho adresy jako doposud). 
 

[121] Do Účetnictví->Uživatelské dotazy byl doplněn uživatelský dotaz „Chybně zapsaná DIČ“, 

který prochází adresář obchodních partnerů a kontroluje formální správnost zapsaného DIČ (resp. 
IČ-DPH ve slovenské legislativě) a kódu plátcovství DPH. Vypíše „podezřelé“ údaje. (Podrobnosti jsou 

ve zvláštním dokumentu UD Chybně zapsaná DIČ.pdf).  
 
[122] (SR) V súvislosti s novelou Zákona o DPH bol upravený Kontrolný výkaz k DPH (KV DPH). Ide 
o oddiel B3, ktorý sa teraz označuje B31 (ak celková suma odpočítanej dane neprekračuje 3000 eur). 

Ak je táto suma prekročená, namiesto B31 sa generuje oddiel B32, ktorý sa líši v tom, že sumy sú 
súčtované za jednotlivé IČ-DPH dodávateľov (oddiel B32 teda bude mať viac riadkov). 

Ak sa teda stane, že prekročíte v hociktorom mesiaci hore uvedený limit, budete musieť mať 
u všetkých „malých“ vstupných daňových dokladov uvedeného konkrétneho dodávateľa, ktorý bude 

zapísaný v adresári obchodných partnerov (a tam bude vyznačený ako „tuzemský platiteľ DPH“ a bude 

tam mať uvedené platné IČ-DPH); v takomto prípade KV DPH teda vyhotovte až toto budete mať 
doplnené. 

 
[122] Byla opravena chyba z verze 7.121, která způsobovala, že se při účtování DOF v režimu reverse 

charge automaticky nedoplňoval vztah k DPH u řádku, nárokujícího odpočet DPH. 

 
[124] (ČR) Úprava ve výpočtu Kontrolního hlášení k DPH: pokud je odběratelem tuzemský neplátce 
DPH, který ale v adresáři obch.partnerů má uvedeno DIČ, bude s ním zacházeno stejně jako kdyby 
plátcem DPH byl. (Tato „presumpce viny“  vychází z vysvětlení finanční správy k podobným 

případům.) 
 

[127]  Účetní saldokonto lze nyní zpracovat i z účetně uzavřených roků. 

 

[127] (ČR) Vzhledem k novele zákona o DPH byla na DOF rozšířena nabídka kódů operací o další 



dvě písmena „O“ a „P“ (podrobnosti viz výše v kapitole Sklad). V souvislosti s tím bylo upraveno i 

Kontrolní hlášení k DPH a Intrastat.  

Upozornění: je potřebné upravit definici Přiznání k DPH na řádcích 12 a 13: zde je třeba nově 
zahrnout také obraty s kódy „J“, „O“ a „P“. Vzorovou takto upravenou definici vám upgrade přináší: 

můžete si ji nainstalovat postupem, uvedeným v nápovědě 
(http://help.kostka.net/?str=clanek&ID=564); najdete je (jako obvykle) v podsložce MISC na vašem 

disku. 

Upozornění: dodávané účetní výkazy budiž chápány jako vzor jejich sestavení: v konkrétní účetní 
jednotce se mohou lišit, např. použitím jiného analytického členění účtového rozvrhu, resp. odlišnou 

metodikou.   

 
[130] (SR) Kontrolný výkaz k DPH od januára 2017 (po prvýkrát za január 2017, teda odoslaný 

vo februári) je zmenený: v oddielu A2 sa budú novo vykazovať faktúry, ktoré boli vystavené v režime 
tuzemskej prenesenej daňovej povinnosti (TuzRCh). Na nešťastie sa tu budú vykazovať bez uvedenia 

kódu, že ide o stavebné práce. Tento spôsob by ale potlačil všetky kontroly, ktoré sú pre vás v IS 

KOSTKA zabudované, preto sme sa rozhodli týmto položkám priradiť kód aspoň pracovne (do KH sa 
neodošle). 

Ak teda sa vás fakturovanie stavebných prác dotýka, venujte prosím pozornosť tomuto novému 
postupu v IS KOSTKA: 

Odberateľské faktúry vystavené v tomto režime (celé alebo len niektoré ich položky) počnúc januárom 

2017 musia mať položky viazané na skladové karty (typicky výkonové, ale môžu byť aj 
tovarové/materiálové) a skladové karty týchto položiek musia mať na záložke „Iné“ vyplnený „Kód pre 

TuzRCh“ hodnotou „SP“ (bez úvodzoviek); iné položky sa do KV nedostanú. Tieto skladové karty 
zaveďte až v januári 2017 a používajte ich až na dokladoch roku 2017 (ak by ste ich použili pred 

rokom 2017, mohlo by sa stať, že by boli vykázané v KH za rok 2016, čo by nebolo správne). 

 

[132] Nezaúčtované doklady (Program->Účetnictví->Nezaúčtované doklady) nyní umí 

vyhledávat i doklady pouze zvolených dokladových okruhů (nevyplněno znamená všech). 

 

[132] (SR) Kontrolný výkaz k DPH odteraz umožňuje v „sumárnych“ oddieloch (B31, B32, D1 

a D2) položkový rozpis dokladov, ktoré boli doňho zahrnuté. Na tento účel slúži tlačidlo vľavo hore na 
záložke Detail.  
 

[133](ČR) V souvislosti s úpravou, že i Prodejky mohou obsahovat položky v režimu tuzemského 

přenesení daňové povinnosti (TuzRCh), bylo upraveno i Kontrolní hlášení k DPH. 
 

[133] (SR) Nová XML šablóna pre Kontrolný výkaz k DPH. (Opravené meno XSD schémy.) 

 
[134] (ČR) Upravené definice účetních výkazů: 
 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY- MALÁ ÚČJEDNOKTA - OD 2016 

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY- DRUHOVÉ ČLENĚNÍ - OD 2016 
 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 2016 

 ROZVAHA - MALÁ ÚČJEDNOTKA - OD 2016 

Poznámka: Nové definice se upgradem neinstalují, je potřeba je naimportovat podle popisu zde: 
http://kostka.net/cs/navody/ucetnictvi/533-import-a-export-difinic-ucetnich-vykazu  

 

 

Majetek 
 
[109] Možnost posunutí odpisového plánu vpřed a vzad byla rozšířena tak, že lze rozhodnout, 

které odpisy mají být posunuty (odloženy): zda pouze daňové (což bude nejčastější případ), pouze 
účetní nebo obojí. 
Poznámka: Podmínky, kdy je posunutí možné, jsou analogické těm, které platily doposud: příslušné 

http://help.kostka.net/?str=clanek&ID=564
http://kostka.net/cs/navody/ucetnictvi/533-import-a-export-difinic-ucetnich-vykazu


odpisy nesmějí být už provedené a při posunu vzad musejí být v předchozím roce nulové. 
 
[111] Zohledněno v tvorbě a přepočtu odpisového plánu metodou zrychleného odpisování, že daňové 

a/nebo účetní odpisy byly v některých předchozích letech neuplatněny (posunuty): 
Při vytvoření nového odp.plánu v případě, že není zařazen OD POČÁTKU odepisování (zjišťuje se tak, 

že vstupní cena daň./úč. se liší od pořizovací ceny daň./úč.) a daň./úč. odpisy jsou nastaveny na 
"zrychlené", se program dotáže na "Počet let s neuplatněnými daň./úč. odpisy od zařazení, resp. od 

posledního technického zhodnocení, které nejsou uvedeny v odpis.plánu". Tyto dvě hodnoty se uloží v 

hlavičce karty majetku do nově přidaných sloupců (pro jiné než zrychl.odp. se ukládá 0).  
Hodnoty jsou vidět v seznamu majetků a nebo v tooltipu detailu karty majetku, záložka Odpisování, 

údaj "Rok zaháj.odpisování"; nejsou editovatelné. 
Poznámky:  
- pro roky, které eviduje odpisový plán v IS KOSTKA, si roky s neuplatněnými odpisy program vypočte 
sám. 
- provede-li se na majetku změna "Technické zhodnocení", jsou hodnoty v těchto sloupcích 

vynulovány.  
 
[112] (SR) V súvislosti s novelou Zákona o dani z príjmu boli vykonané úpravy v oblasti odpisovaní 

majetku. Ide o tieto zmeny: 
- Bol rozšírený číselník odp.skupín o nový údaj "Názov odpisovej skupiny": pre lepšiu zrozumiteľnosť 

v súvislosti s tým, že odpisové skupiny podľa zákona pre rok 2015 (bohužiaľ pre nás - užívateľov) 

používajú rovnaké čísla odpisových skupín, ale s iným významom ako v predchádzajúcich rokoch.  
- Do číselníku odpisových skupín boli novo doplnené všetky odp.skupiny platné od roku 2015 

(označené znakom °). Pôvodné odp.skupiny sú zachované.  
- Doplnená bola aj kontrola, ktorá nepovolí uložiť zrýchlené odpisy tam, kde sú koeficienty pre 

zrýchlené odpisovanie nulové. 
Podrobnejší postup pri prechode na legislatívu 2015 je uvedený v osobitnom manuálu.  
 

[121] Není již možno zapsat a provést dvě změny v evidenci majetku ve stejný den; tato situace 
způsobovala nesrovnalosti, kdy program nerozeznal správně časovou posloupnost změn. 
 

[122]Je možno posouvat odpisový plán (odložit odpisy o rok) i v případě, že druhé z odpisů jsou 

už provedeny (tedy: je možno posunout daňové odpisy, pokud účetní jsou už v témže roce provedeny,  
resp. účetní odpisy, pokud už jsou daňové provedeny). Stejné chování je i při vrácení posunu. 

 

[124] Odpisový plán je možno posouvat o rok i v případě, že druhé z odpisů jsou již provedeny. 

 

 

Mzdy 
 
[102] (ČR) Doplnění parametrů mezd od 2013/08 (změna minimální mzdy). Současně upraven 
program tak, aby správně posuzoval oprávněnost uplatnění daň.bonusu na děti (hr.př. alespoň 1/2 

min.mzdy, která platila v lednu aktuálního roku). 
 
[102] (ČR) Obě sestavy pro hlášení o II.pilíři (Potvrzení o zálohách a Odvod důchodového 

spoření) upraveny, aby se nevykazovaly základy SP za období, kdy ještě zaměstnanec nebyl účasten 

II.pilíře.  
 
[104] (SR) Upravené v súvislosti s novelami zákonov, týkajúcich sa tzv. odvodových úľav, platnými 

od 01.11.2013: 
- Na osobnej karte zamestnanca na záložke „Ďalšie“ je nové zaškrtávacie políčko a dátumové políčko, 

kde sa vyplní, ak tento zamestnanec má úľavy na odvodoch poistení podľa zákona. 
- Na Hláseniach zmien do zdravotných poisťovní je možné zapísať nový kód 1W 
- Na Registračnom listu FO sú doplnené nové kódy prac.pomeru a nové políčko „Typ prac.pomeru“ 
Prosím, prečítajte si Poučenie na vyplnení formulárov na webových stránkach zdravotných a sociálnej 



poisťovní. 
Dôležité: Upravený výpočet mzdy zamestnancom s odvodovými úľavami bude distribuovaný až 

v budúcom upgrade (105). 
 
[105] Program a data jsou v tomto upgrade upraveny v souvislosti s legislativními 

změnami pro rok 2014. Prosím, čtěte podrobnosti ve zvláštních manuálech („Mzdy 2014 ČR“ a 
„Mzdy 2014 SR“.) 
 
[105] (ČR) Upraveny složky, které se sčítají do Vyloučených dob na ELDP a na Žádosti o DNP. 
 
[105] (ČR) Upraven měsíční výkaz odvodů do II.pilíře (Sestavy->Soc.poj.->Odvod důch.spoř.): od 

2014/01 se v položkách vykazují prac.poměry zvlášť, již nejsou sečteny za rodné číslo jako doposud. 
 
[105] (ČR) Vytvořen nový výstup s ročním hlášením odvodů do II.pilíře. 
 
[105] (ČR) při Ročním zúčtování daní program hlídá, zda zaměstnanec neměl v zúčtovaném roce 

odvod solidární daně. Pokud ano, RZ se odmítne (po stisku tlačítka ->PZ), neboť zákon v tomto 
případě nepřipouští provést RZ (musí si zaměstnanec sám podat Přiznání k dani). 
 
[105] (ČR) Upgrade podstatně upravuje tabulku druhů prac.poměrů a jejich atributy pro odvody ZP,SP 

a daně. (Upozornění: z tohoto důvodu již na upgradované verzi není možno správně vypočítat mzdu 
za období starší než 2014, pokud se jedná o Dohody a Zam.malého rozsahu), neboť byl upraven 

algoritmus výpočtu SP a ZP s ohledem na nové pr.poměry.   
 
[105] (ČR) Od r. 2014 lze srážkovou daní danit pouze DPP (do limitu 10.000 Kč/měs). Algoritmus 

výpočtu daně takto upraven. 
 
[105] (SR) Program bol upravený tak, aby bolo možné spracovať zamestnancov s odvodovými 

úľavami na SP a ZP. Upravené mesačné hlásenie na Soc.poisťovňu a zdravotné poisťovne.  
 
[105] (SR) Upravený RLFO: doplnené nové políčka "Zam.s účasťou" a "Par.7 ods.2". 
 
[107] (SR) Mesačné hlásenie o odvodu zdravotného poistenia v dátovej forme bolo upravené 

podľa nového vzoru (štruktúra bola zmenená od 02/2014). 
 
[107] (SR) Mesačný aj mimoriadny výkaz o odvodoch na sociálnu poisťovňu bol upravený, 

vrátane tlačového formulára tak, že sa tlačia údaje z nastavení pre výstupy z miezd (mimo iné sa 

odtiaľ berie aj bankový účet). (V nastaveniach pre výkazy z miezd zatiaľ ponechajte BBAN formát.) 
 

[107] K oknu "Archivní vypočtené složky mezd" (Mzdy->Archiv->Arch.vyp.sl.mezd) byla 

vytvořena nová tisková sestava, která má shodnou podobu jako „Měsíční vypočtené složky mezd“. 
 
[108] (SR) Nová tlačová zostava pre Ročné zúčtovanie daní za rok 2013. V reportu je pridaný riadok 

04c ("Zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie"). Hodnotu tohto údaja 
zapíšte do kolónky Iný odpočet I. 
 
[108]  (SR) Bola prepracovaná aj zostava, ktorá sa tiež tlačí nad ročným zúčtovaním: „Potvrdenie o 
zaplatení dane z príjmov zo záv.čin. 2014“ (podľa vzoru "za rok 2013"). 
 
[108] (SR) Upravený výpočet Ročného hlásenia na DÚ: doplnený stĺpec "Príspevky na DDS".  
 
[108] (ČR) Aktualizována verze UD "Podklady pro vyúčtování daně z příjmu" (opraven výpočet počtu 

zaměstnanců podle nově platných pokynů). 
 
[109] (ČR) Sestava "Potvrzení o zdanitelných příjmech“ byla v souladu s úpravou legislativy 



doplněna o hodnoty srážkové daně. Tiskový report byl upraven podle nového vzoru formuláře. 
 

[109] (v licencích Standard, Komfort a KOSTKA Pro) Pravidelné složky mzdy nově mají možnost 

předvolby, ve kterých kalendářních měsících se mají doplnit (standardně ve všech).  
 
[109] (SR): oprava XML šablóny dokumentu pre "Mesačný výkaz poistného a príspevkov" - pri 
nevyplnení dňa pre výplatu v Nástroje ->Nastavenia ->Mzdy a personalistika -> Systémové nastavenia 

II. - sa doplní posledný deň v mesiaci. 
 
[110] (ČR): Rozhodnutí Ústavního soudu a následně FÚ o odpočtech na poplatníka pro starobní 
důchodce, které ruší nemožnost odpočítat si daňovou slevu na poplatníka v případě, že poplatník 

pobírá starobní důchod k 01.01. zpracovávaného roku: 
Od verze 110 je test na důchodce vs. odpočet zrušen. Záleží pouze a jenom na tom, zda zaměstnanec 

má/nemá na kartě zaměstnance zaškrtnuto, že „Podepsal daň.prohlášení“ a na kartě prac.poměru, že 
se zde má „Uplatnit odpočet“ (stejné jako před rokem 2012).  
 

[110] Docházka: v okně nešlo zapisovat, pokud zaměstnanec byl v mimoevidenčním stavu (MES); 

to se týkalo jeho vedlejšího pr.poměru (dohoda), kterým si při tom přivydělával. Opraveno tak, že 

pokud pracovní poměr je aktivní (= má zaškrtnuto „Provádět výpočet mzdy“), doplnění události "MES" 
do docházky se neprovede. 
 

[110] Docházka: doplněno, že pokud zaměstnanec má uzavřenou mzdu v aktuálním období ("Mzda 

uzavřena"), není možno mu smazat ani editovat docházku. 
 
[112] Doplněny parametry pro zpracování mezd podle legislativy pro rok 2015 (ČR i SR). 
Pro ČR byl přidán také parametr "Min.měs.mzda pro inval.důchodce" (od 2015 jim zůstává min.mzda 

v původní výši). Upgrade doplní (český i slovenský) kalendář na 2015 vč.svátků. 
 
[112] (ČR) Číselník dětí zaměstnanců byl rozšířen o údaj "Pořadí pro daň.zvýhodnění": výchozí 
hodnota=1 („první dítě“), možno vyplnit 1, 2 nebo 3. 
 
[112] (ČR) Byl doplněn číselník druhů daňových úlev o čtyři další druhy: 2.dítě, 2.dítě ZTP, 3ad. dítě, 
3ad. dítě ZTP. Doplněny k tomu byly i mzdové složky a (event.) účt.předpisy. 
 
[112] (ČR) Ve výpočtu mezd ČR bylo upraveno varování na nedosažení min.mzdy: pokud je to 

inv.důchodce, porovnává se s min.mzdou pro inv.důchodce; nově se také do zaměstnancovy mzdy pro 
účely porovnání s min.mzdou nezapočítávají příplatky (složky skupiny 10).   
 
[112] Bylo upraveno roční zúčtování daní (RZD), pro legislativu ČR i SR. 
(ČR) V   české legislativě byl přidán nový údaj v prostředním sloupci: "Daňové slevy jiné": sem se 

bude psát „školkovné“ (max. ve výši min.mzdy, tedy 8500 pro rok 2014). 
(SR) V slovenskej legislatíve: 
-- nastavené limity pre výpočet „Nezdaniteľnej časti základu dane“, platné pre rok 2014 
-- nastavená hodnota „Zam.prémie“ pre rok 2014 
 
[112] (SR) Novela zákona o zdravotnom poistení zavádza odpočítateľnú položku od základu 

zdravotného poistenia (iba pre vybrané pr.pomery, ktoré sú v súlade so zákonom a zamestnanec o 
to požiada): 
- do parametrov miezd, zdravotné poistenie bola novo uložená limitná hodnota (380 EUR) pre vzorec 

výpočtu odpočtu 
- na karte prac.pomeru, záložka "Dane a odvody" je v takýchto prípadoch potrebné u zdravotného 

poistenia nastaviť jednu z hodnôt "Odpočet - zákl.sadzba" alebo "Odpočet - zníž.sadzba" (nové 
predvoľby pre ZP) 
- založené boli nové mzdové zložky B772 a B773 (odpočet na ZP, zákl. sadzba a zníž. sadzba) 
 



[112] (SR) Bol upravený výstup "Hlásenie o odvodu ZP" (aj tlačová zostava a dáta na el. odoslanie). 
  
[112] (ČR) Zákon ruší pro 2015 možnost volby refundovat vyplacené DNP při zvýšeném odvodu o 1%;  
program v tomto smyslu byl upraven. 
 
[112] (ČR) Odvody na ZP pro DPP a DPČ se posuzují dohromady; program v tomto smyslu upraven. 
 
[112] (ČR) Úpravy v doplatku do minimálního ZP: Z neplaceného volna (oml. i neoml., celodenního či 
necelodenního) se už nic separátně nepočítá: pouze se porovná celkový základ ZP za měsíc. 

V souvislosti s tím se mění atribut "Vztah k ZP" skupiny mzd.složek u neplacených volen (63 a 64) ze 
"započítává se v hodnotě min.mzdy" na "nezapočítává se". 
 
[112] Upozornění při zpracování mezd na události z personalistiky je opět funkční (nedopatřením 

v předchozích verzích nefungovalo). 
 
[112] (ČR) Zavádí se nová skupina složek 285 a složka 2850 a k ní i nový atribut: "5 - vstupuje do 

základu ZP, celé ZP platí zaměstnanec". Složka poslouží v případě, že se má zaplatit ZP ze mzdy, 
odvedené v jiném státě. Na složku se zapíše částka, odpovídající základu pro ZP (§ 3 odst. 1 

novelizovaného zákona o ZP). 
 
[112] (ČR) Nový tiskový report a XML šablona pro odvod sociálního pojištění. 
 
Podrobnější postup při přechodu na legislativu roku 2015 je uveden ve zvláštním 

manuálu. 
 
[113] (SR) Do okna „Ročné zúčtovanie daní“ bol pridaný údaj "z toho príjmy z dohôd".  
 
[113] (SR) Bol upravený výpočet a dátový výstup "Ročného hlásenia na DÚ".  
 

[113] Výstup z UD „Průměrné příjmy“ byl doplněn o sloupce uvádějící čistou mzdu bez započtených 

daňových bonusů. 
 
[113] (ČR) Nová XML šablona pro odeslání „Hlášení o vyměřovacích základech“ na sociální 

pojišťovnu. Pozor! e-Podání PVPOJ 2015 již není možné zasílat doposud každoročně 
aktualizovanými formuláři ve formátu „.zfo“ pro program Software602 Form Filler, ale pouze novými 

interaktivními formuláři, které jsou k dispozici na ePortálu ČSSZ (viz 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2015 ). K tomuto podání je potřeba mít na 

stanici instalovaný modul JAVA VM (ke stažení zdarma na internetu). 

 
[113] (ČR) V ročním zúčtování daní zohledněna legislativní úprava, kdy (na rozdíl od zúčtování za rok 
2013) je povoleno provést RZD zaměstnanci, který sice v některém měsíci měl solidární zvýšení daně, 

ale v celoročním příjmu nepřekračuje roční limit pro solidární daň. 
 
[113] (SR) V době uzávěrky podkladů pro upgrade 113 stále není k dispozici vzor formuláře  

„Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014“. Tento formulář tedy 

není součástí tohoto upgrade. Bude do systému doplněn poté, co bude k dispozici. 
 
[114] (SR) Doupravené hlásenie o odvodu zdravotného poistenia: čiastka sumy základov v hlavičke 

a tlačová zostava.  

 
[114] (ČR) změna kódů druhu prac.činnosti na hlášenkách na ČSSZ: jedná se o změny v kódech 

O,P,R,S a nový kód Q.  
[114] (SR) Doplnená XML šablóna pre odoslanie Ročného hlásenia na DÚ (až teraz boli úpravy pre 
rok 2014 zverejnené na webových stránkach). 
 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2015


[114] (ČR) Byla upravena šablona pro tvorbu XML souboru PV-POJ - „Přehled o výši pojistného 

sociální pojišťovně“. (Původní verze šablony generovala soubor, obsahující řádky komentáře; tyto 

řádky ale při přímém odevzdání přes datovou schránku přijímací software pojišťovny neumí zpracovat 
a zásilku odmítne.) 
 

[115] (ČR) Byl vytvořen formulář "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků na daňové 

zvýhodnění" (http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5556_1.pdf). Tiskne se nad oknem 

"Zaměstnanci - Personální údaje". 

 
[116] (ČR) Opraveny kódy (tedy jejich slovní vyjádření) při TISKU Žádosti o DNP. Tamtéž přidán nový 

sloupec „Insolvence“. V souvislosti s tím upravena i XML šablona pro datový výstup. 
 
[116] (SR) Opravený výpočet odpočítateľnej položky u ZP, ktorá sa neskracovala pri absenciách a 

neplatených voľnách. 
 
[116] Do číselníkov Inštitúcií bol pridaný SWIFT ku všetkým bankovým účtom. SWIFT bol pridaný aj 

do Nastavení pre výstupy z   miezd a   aj do ostatných častí programu, kde sa pracuje s   bankovými 
účtami (karta zamestnanca, pravidelné zložky, vstupné, výstupné a archívne zložky, exekúcie). V 

súvislosti s tým boli upravené okná a mnohé výpočtové procedúry. Hromadný príkaz na úhradu 

z miezd tiež obsahuje SWIFT; prenáša sa do PKU odtiaľto vytvoreného. 
 
[117] (SR) Upravený bol dátový výstup odvodov na zdravotné poisťovne: u „dohodovcov“ sa 

vypĺňa "celkový príjem"; do dátového výstupu boli doplnení zamestnanci pracujúci na dohodu 
s pravidelným príjmom, hoci v danom mesiaci nemali žiadny príjem.  
 
[117] Okno Mzdy->Archiv->Archiv vypočtených složek nectilo ctilo správně vstupní filtr (zapsaný 

v tabulce po stisku tlačítka Další >>). 
 
[117] U Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o příjmu: nyní se do výstupu zahrnují i takoví 

zaměstnanci, kteří ve zvoleném období měli nějaké mzdové složky (standardně zde byli pouze ti, 
jejichž datum výstupu nebylo starší než 3 měsíce).  
 
[119] Doplněny parametry pro zpracování mezd pro rok 2016 (ČR i SR) a stejně tak i kalendáře 
pro rok 2016. 
(ČR) Upozornění: novela Zákona o dani z   příjmů, zvyšující například bonusy na druhé a třetí dítě, 

neprošla legislativním procesem, a tudíž hodnoty zůstávají i nadále stejné jako v   r. 2015. Je 
předpoklad, že nové hodnoty budou platit od března či dubna 2016 (hodnoty vám poté doplníme 

pomocí dalšího upgrade). 
 
[119] (SR) Opravený bol výpočet odpracovaných dní pre účely odpočtu zdravotného poistenia. 
 
[119] Byl zrychlen výpočet mzdových výkazů na MS SQL 2008R2 a vyšších, které vykazovaly 

nekorektně dlouhý čas při výpočtu hodnot. 
 
[119] (ČR) Na základě změny formuláře Žádost o DNP byl doplněn nový údaj „Datum převedení na 

jinou práci v souvislosti s těhotenstvím“. Vyplňte, pokud tento případ nastal. 
Upozornění: Nový formulář Příloha k žádosti o DNP (2016) je k dispozici, jeho nasazení společně 

s novým XML formulářem proběhne ale až v březnu 2016. Bude možné použití obou formulářů 

pravděpodobně do konce pololetí 2016. Zatím tedy používejte formulář pro rok 2015 (zdroj informací: 

http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/definice-druhu-e-podani/nempri/ ). 

[119] (ČR) Datové výstupy na sociální pojišťovnu byly upraveny podle vzoru pro rok 2016: údaje 

související s II. pilířem důchodové reformy byly odstraněny, neboť II. pilíř byl zrušen. Nezapomeňte 
v lednu projít osobní karty zaměstnanců a odstranit příznak „Účastník II.pilíře“ ! 
 

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5556_1.pdf
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/definice-druhu-e-podani/nempri/


[119] (SR) Upravené boli dátové výstupy pre zdravotné poisťovne (hlásenie zmien a odvody 

zdravotného poistenia): v údaji „bankový účet“ sa uvádza už len IBAN tvar vášho bankového účtu. 

Prosím, vyplňte správne IBAN účet v Mzdy->Zostavy->Nastavenia pre mzdové výstupy ! 
 

[120] Pro rok 2016 budou používány dvě nové vypočítávané mzdové složky: X191 "Čistá mzda 

+ nemocenské náhrady" a X192 "Čistá mzda bez započtení bonusů a nemocenských náhrad".  
Poznámka: složka X190 zůstává zachována i co do obsahu; pouze se upřesňuje její název na "Čistá 

mzda se započtením bonusů". 
V souvislosti s tím byly do UD Průměrné příjmy doplněny nové sloupce „Čistá mzda a nem.náhrady - 

akt.rok“, „Čistá mzda a nem.náhrady - upl.rok“, „Čistá mzda a nem.náhrady - akt.Q“.   
 
[120] (SR) Výstup Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (platný od 

1.1.2016) bol upravený podľa novo platných formulárov pre rok 2016: upravená bola tlačová zostava 
aj XML výstup.  
 
[120] (ČR) Nové výstupy s hlášeními na sociální pojišťovnu pro rok 2016. Jedná se o: 
- přehled o výši pojistného (PVPOJ)  
- příloha k žádosti o dávku (NEMPRI) 
Doplněny byly tiskové sestavy a XML šablony pro elektronické odeslání. 
 
[121] (SR) Výpočet exekúcií (nariadených zrážok zo mzdy) je pripravený pre legislatívu SR, vrátane 

legislatívnych zmien pre rok 2016. Na karte zamestnanca bol doplnený nový príznak Poberateľ 

dôchodkových dávok. 
 
[121] (SR) Upravená bola tlačová zostava Ročné zúčtovanie z miezd podľa nového vzoru. Jedná sa 

len o drobné zmeny textu. 
 
[121] (ČR) Z pracovního poměru označeného kódem FUN se neodvádí čtvrtletní zákonné úrazové 

pojistné.  
 
[122] (ČR) Opraven text názvu skupiny složek 723 (byl nepřesný). 

 
[122] (SR) Upravený bol XML dátový výstup Ročné hlásenie na DÚ (v predchádzajúcej verzii 

negenerovalo oddiel V.) 

 
[123] (ČR) Změny ve strukturách statistiky Trexima od 2016: nové struktury (S2016) přidány čtyři 

nové položky do věty o ekonomickém subjektu (MI): Odměny a hodiny na DPP, odměny statut.orgánů 
a odchodné a odstupné. 

 

[124] (SR) Doplnené okno pre evidenciu a dátové odosielanie Evidenčných listov dôchodkového 
poistenia (ELDP).  

Poznámky: 
- preštudujte si prosím Pokyny pre vypĺňanie a odosielanie ELDP z internetových stránok sociálnej 

poisťovne (www.socpoist.sk) 
- prečítajte si prosím podrobný návod na spracovanie podkladov v IS KOSTKA, ktorý nájdete tu: 

http://help.kostka.net/?ID=1331   

 
[124] (ČR) Na základě novely zákona o daních z příjmů tento upgrade aktualizuje parametry výpočtu 

mezd v oblasti daňových úlev na druhé a třetí (další) dítě. 
 

[124] Kontrola správnosti rodného čísla zaměstnance byla upravena o test, zda počet číslic je roven 

9 nebo 10. 

 
[127] (ČR) K dispozici je nová šablona pro odesílání Žádostí o DNP. 

 
[127] (SR) Upravené bolo okno Evidenčných listov dôch.poistenia. Požiadavka na vykazovanie 

http://www.socpoist.sk/
http://help.kostka.net/?ID=1331


všetkých rokov zamestnania spätne veľmi komplikuje správne vyplnenie. Dôvodom je /a/ skutočnosť, 

že roky pred r. 2010 nie sú v IS KOSTKA k dispozícii, /b/ vypĺňanie hodnôt v tom ktorom roku je 

poplatné legislatíve, ktorá bola v tomto období platná. Prečítajte si prosím pokyny, ktoré nájdete na 
www.socpoist.sk . 

Program sa posnaží vyplniť dáta, ktoré sú k dispozícii – ale aj tak ich bude treba prejsť a prípadne 
poopraviť. Dáta, ktoré k dispozícii nie sú, navkladáte ručným zápisom. Program si všetko uloží 

a v prípade, že bude výkaz odmietnutý, môžete ich iba opraviť a odoslať znovu.  

Ak bude treba vyhotoviť pre daný zamestnanecký pracovný pomer nový ELDP, môžete využiť tlačidlo 
„Doplniť dáta z predchádzajúcich období“, ktoré alebo prehľadá už existujúce ELDP či dáta už neboli 

raz zapísané, alebo vypočíta dáta z minulých dostupných období (od 2010).  

 
[127] (ČR) Okno Hlášenky změn ZP upřednostní Náhradu za rodné číslo i v případě, že je na kartě 

zaměstnance vyplněno také rodné číslo. 
 

[128] (ČR) V sestavách Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o příjmu opraven tisk 

vystavovatele: nyní se správně přebírá z Nastavení pro mzdové výkazy. 
 

[130] Aby bylo možno vyhotovit Mzdový list i těm zaměstnancům, kteří v daném období neměli 

žádné zpracování mezd (např. byli na rodičovské dovolené apod.), bylo upraveno chování výběrového 

dialogu tak, že není-li v něm zaškrtnuto „Pouze aktivní zaměstnanci“, budou do výstupu zařazeni i ti, 
kteří neměli žádné zpracování mzdy. 

 
[130] (ČR i SR) Doplněny parametry pro zpracování mzdové agendy v roce 2017 v souladu se 

změnami v legislativě.  

 
[130] (ČR) Roční zúčtování daní: protože v průběhu roku 2016 došlo ke změně výše daňových 

úlev na děti, přičemž pro roční zúčtování platí zpětně nová částka, bylo do tohoto okna (vedle údaje 
„Nárok na daň.úlevy (u jiných plátců)“) doplněno nové tlačítko „Doplnit rozdílovou částku po 

změně sazby v průběhu roku“. Stiskem tohoto tlačítka se do políčka doplní částka, kterou je třeba 
přičíst k již uplatněným nárokům. Pokud zaměstnanec uplatňoval nárok i u jiných plátců, pak k této 

hodnotě přičtěte částku, nárokovanou jinde.  

 
[133] (ČR) Doplněny nové tiskové vzory formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor pro rok 
2017). 

[135] (SR) Výpočet dátumov mimo evidenčný stav (pre hlásenie na soc.poisťovňu) neprebehol 
v istých prípadoch korektne, ak mimoevidenčný stav sa skončil v minulosti.  

 
[137] (ČR i SR) Doplněny parametry mezd platné od 2017/07.  
 
[138] (SR) Spresnený bol XML výkaz pre Ročné hlásenie na DÚ, vr. upravenej XML šablóny. 

 

[138]Při vyplňování údajů o dítěti zaměstnance přidáno upozornění, pokud není vyplněno rodné 

číslo dítěte (je potřeba ve výkazech). 

  

 

 

 

Top Management 
 

[102] Analýza Prodeje a Nákupu má nyní možnost řadit a součtovat také podle zkratky 

státu odběratele/dodavatele. 
 

[109] Přidáno nové okno "Fakturace od dodavatelů" - analogie k oknu "Fakturace odběratelům". 

(Správce přidělí právo uživatelům toto okno spustit.) 
 

http://www.socpoist.sk/


[109]Analýza prodeje: nově je umožněno omezit výstup také soupisem dokladových řad 

zakázek, jejichž položky se mají účastnit výběru (čárkami oddělený seznam čísel dokl.řad). Není-li v 
seznamu nic, chová se program jako doposud (na ZAK se ohled nebere). Je-li v seznamu něco, berou 

se pouze takové položky, které jsou na danou ZAK navázány (návazné položky) nebo je na položce 
ZAK ručně vyplněna nebo sice není návazná ani ručně vyplněná, ale ZAK je uvedena v hlavičce 

prodejního dokladu (ODF, PRO). 
Dále, číslo zakázky bylo doplněno do tabulky, která se zobrazí (vpravo dole) po stisku tlačítka 
„Analyzovat data“.  
 

[110] Do vstupního filtru pro Analýzu prodeje byl přidán ještě název skl.položky (jedná se o 

název ze skl.karty, nikoli text položky dokladu). 
 

[110] Okno Náklady a výnosy má novou podporu pro práci se zakázkami: do vstupního filtru bylo 

přidáno: 
-- dokl.řady ZAK (seznam hodnot) 
-- roky ZAK  (seznam hodnot) 
-- poř.č. ZAK (seznam hodnot) 
Pod pojmem "seznam hodnot" se rozumí: 
-- konkrétní hodnota 
-- seznam konkrétních hodnot oddělený čárkami 
-- interval od..do (odděleno dvěma tečkami) 
-- libovolná kombinace výše uvedeného 
Příklad: 
-- zahrnout pouze účetní zápisy označené zakázkami dokl.řad 01-05 a 13:   01..05,13 
-- zahrnout pouze účetní zápisy označené zakázkami s evid.roky 2010-2012:   2010..2012 
-- nerozlišovat evid.č. zakázek:        /nevyplní se nic/ 
Poznámka: 
-- Pokud nejsou vyplněna žádná z políček "Dokl.ř.ZAK","Roky ZAK", "Ev.č.ZAK", jsou zakázky 

ignorovány, tj. vyberou se obraty bez ohledu na to, zda jsou či nejsou označeny nějakou zakázkou 
(stejné chování jako před touto úpravou). 
 

[110] Okna Největší odběratelé a Největší dodavatelé obsahují další doplňující údaje: 
částka v období, částka bez dph v obd., min. a max. datum – v analogickém období o rok zpět a o dva 

roky zpět. Tyto údaje vykazují analogické hodnoty jako již existující sloupce, avšak doplněné tak, že 
rozmezí datumů je posunuto o 1 rok (resp. o 2 roky) zpět. 
Poznámka: výběrová kritéria jsou pořád stejná, to tedy znamená, že (např.) do výběru se nedostane 
odběratel/dodavatel, který v předchozích letech měl velký obrat, ale ve zvoleném období neměl žádný. 
 

[111] K oknům Největší odběratelé/dodavatelé  byla přidána tisková sestava, zobrazující objemy 

fakturace po rocích, k tomu je přidán i graf.  
 

[132] Do Přehledu prodeje byl přidán (volitelný) vstupní parametr „Odběratel“. Pokud sem 

zapíšete levou část názvu firmy, bude výstup zpracován pouze pro takové odběratele, kteří tomuto 

kritériu vyhoví. 

 

[134] Do Analýz prodeje a nákupu přidáno další možné řadicí hledisko: Sortiment2. 

 

 

 

Servis 
 
[101] Modul upraven v oblasti Servisních výkazů – čtěte prosím podrobnosti v přiloženém dokumentu 

„Úpravy v modulu Servis 2013-07.pdf“. 
 



[104] V Nástroje->Nastavení->Servis, Lokální  je možno nově předvolit číslo střediska, které se 

automaticky doplní do hlavičky nově zapisovaného servisního výkazu. Není-li vyplněno (resp. je 
vyplněno "--"), program doplní středisko jako dosud, tedy to, které je předvoleno v nástr.pruhu. 
 
[104] Adresář oddělení: doplněn do seznamu nově sloupec "Technik" (jde pouze o sloučení obsahu 
sloupců Příjmení a Jméno). 
 

[104] Při zápisu nového servisního výkazu se do údaje „Technik“ implicitně doplňuje ten, kdo výkaz 

zapisuje. Podmínkou je, aby byl uživatel propárován na kartě zaměstnance.  
 

[104] Do okna Evidence inst.zařízení do seznamu je možno přidat sloupec „Technik“ (příjmení a 

jméno z karty zaměstnance), který je přidělen v Adresáři oddělení. 
 

[105] Servis: okna „Servisní výkaz“ a „Instalační protokol“ nově mají zprovozněno okénko „Ceny“.  
 

[108] Servisní výkazy: nyní je možno provádět Kopii celého servisního výkazu (kromě Evidence 

inst.zařízení a Dokumentů); přitom se vymažou údaje o akceptaci, Stav serv.výkazu a Datum 

dokončení.  
 

[109] Při kopii servisního výkazu je možno volitelně kopírovat i obsah záložky "Evidovaná zařízení". 

 

[128] Do nástrojového pruhu nad oknem Instalační protokoly přidáno tlačítko, umožňující smazání 

řádku v seznamu zařízení, instalovaných tímto protokolem. 

 

[136] Okno Servisní výkaz na záložce „Evidovaná zařízení“ má k dispozici pro přidání do seznamu 

sloupců také sloupce Název oddělení a Umístění (oba údaje pocházejí z Evidence instalovaných 

zařízení).  
 

[139] Přidány funkce na hromadnou změnu údajů v Evidenci instalovaných zařízení a v Adresáři 

oddělení. Akce je podmíněna přidělením práv k těmto akcím. 

 

[140] Doplněna funkce pro číslování stránek stylu „X of Y“, pro tisk Protokolů BTK. 

 

 

Správa systému 
 

[109] Mění se podstatným způsobem práva přístupu k Dokumentům (prostudujte si prosím 

podrobnosti ve zvláštním manuálu „Nová práva k Dokumentům“): práva k záložkám Dokumenty jsou 
nyní definována odděleně od práv k jednotlivým oknům a mají také tři úrovně utajení.  
 
[109] Micosoft v poslední době upřesnil podmínky pro licencování MS SQL Serveru, pokud jde o 

tzv. multiplexing, tj. automatizovaný vstup dat na SQL Server z cizích zdrojů; z tohoto upřesnění 
vyplývá, že: 
- aby tato funkce byla licenčně pokryta, musí být MS SQL Server u uživatele licencován „Per Core“ a 
tato licence musí být „Full Use“: nestačí tedy licencování na počet uživatelských licencí (CAL) a SQL 

Server nesmí být dodán jako tzv. „Runtime“ verze.  
- žádné z těchto omezení se nevztahuje na licence „Express“; zde žádná tato omezení neplatí. 
Abychom našli řešení pro ty z vás, kteří nechtějí do rozšíření licence MS SQL Serveru investovat, byla 

do menu Správa systému přidána nová předvolba „Licence SQL Serveru“, kde si uživatel v případě, že 
jeho licence MS SQL Serveru není v souladu s požadavky Microsoftu, zaškrtne, že nechce používat 

funkce, které by odporovaly licenčnímu ujednání o používání MS SQL Serveru. V případě, že bude 
zaškrtnuto „Nepoužívat funkce odporující lic.ujednání“, budou výše uvedené součásti pracovat tak, že 

data z cizích zdrojů budou nejprve uložena na disk a odtud dále zpracována. Pokud předvolba 



zaškrtnuta nebude, funkce budou pracovat stejně jako doposud.  
V IS KOSTKA se jedná zejména o tyto zabudované funkce systému (v hranatých závorkách je 

popsáno, jak se bude funkce chovat, bude-li zaškrtnuto „Nepoužívat…“): 
-- poznamenání historie ověřování Plátce DPH (nikoliv ověřování samotné) – [poznamenávání historie 

nebude funkční] 
-- možnost doplnit adresu obch.partnera z ARESu – [data z ARESU budou uložena do textového 

souboru na disk, odkud je možno je použít pro vložení do okna „Adresář partnerů“ pomocí Windows 

funkce Kopírovat -> Vložit (Ctrl-C -> Ctrl-V)] 
-- import kurzovního lístku z webu (ČNB, KB) – [data budou pomocí webového prohlížeče stažena na 

disk a odtud je lze použít pro okno „Import kurz.lístku“] 
-- hromadné hodnocení CreditCheck – [datové soubory se stáhnou na disk a odtud bude teprve 

provedeno jejich zpracování] 
 

[109] Export a Import definic tiskových reportů z okna Správce tiskových sestav nově 

podporuje také přenos atributů pro e-mail (jsou-li v tisk. reportu obsaženy) – jedná se o údaje, 
dostupné v okně Správce tisk.reportů po stisku tlačítka „Předvolby pro: Do e-mailu s přílohou“. (Jak se 

tyto atributy využívají a tvoří, najdete podrobně ve starším manuálu „Tisk do e-mailu s PDF přílohou 
(sumárně).pdf“.) 
Poznámka: Dbejte prosím na to, aby obsah údaje „Tělo zprávy“ (vč. formátovacích značek) nepřesáhl 

64 kB a aby obsahoval konec řádku (CRLF) aspoň po každých 8 kB. 
S touto verzí jsou distribuovány sestavy, ve kterých je podpora pro odesílání e-mailem zabudována. 

Jedná se o tyto systémové definice reportů: ODBĚRATELSKÁ FAKTURA EU, ODBĚRATELSKÁ FAKTURA 
EU (REKAP), ODBĚRATELSKÁ FAKTURA EU (REKLAMA), OBJEDNÁVKA, NABÍDKA a POPTÁVKA. 
 

[113] Tiskový report (určený k odeslání e-mailem v PDF příloze) má další nové políčko, kam je 

možno vyplnit e-mailovou adresu "Slepá kopie". Je-li hodnota vyplněna, pak se při generování e-mailu 
uplatní. (Umožňuje to tedy na předem definované interní adrese vyrobit automatické úložiště 
odeslaných faktur, nabídek apod.)  
 
[113] Na zaúčtované NAK a ODF nebylo možno uložit záznam na záložce Dokumenty ani když uživatel 

byl k tomuto oprávněn. Tato chyba byla vnesena ve verzi 111 a nyní opravena. 
 
[113] Drobné úpravy v okně „Hromadné přidělení práv k dokl.řadám/střediskům. 
 

[113] Nová tlačítka "celý seznam povolit" a "celý seznam zakázat" v okénku "Práva k dokladovým 

řadám a střediskům" (otevírá se z okna "Uživatelé" na záložce "Přidělená práva"). Umožňuje celý dole 
zobrazený seznam dokl.řad (resp. středisek) jedním klikem „nabarvit“ na zeleno nebo na červeno. 

Urychlí to práci v případě, že správce chce zakázat (povolit) vše kromě jednoho-dvou řádků: stiskne 

„vše zakázat“ (povolit) a ručně změní ten požadovaný jeden-dva řádky. 
 
[119] Při rušení uživatele z okna Správa systému->Uživatelé  se nyní zjišťuje, zda uživatel neměl 

přístup i k event. jiným databázím na SQL Serveru než k těm, které patří IS KOSTKA. Pokud ano, 
nebude provedeno odstranění uživatele z těchto databází (tím pádem ani z úrovně SQL Serveru). 
 
[120] V okně Správa systému -> Zpracovávané firmy tlačítko "Převod uživatelů" nefungovalo pro 

uživatele, který už v cílové firmě někdy existoval; toto chování bylo opraveno. Do okénka s převodem 
uživatelů byla přidána tlačítka pro rychlé označení/odznačení seznamu. 

 

[121] (v licencích Komfort a KOSTKA Pro): Změny v právech uživatelů jsou nyní protokolovány. 

Protokol lze zobrazit v nové volbě Správa systému ->Uživatelé a práva->Změny v právech uživatelů.  
 
[132] Aktualizován dokument Provádění upgrade systému KOSTKA Pro SB: doplněn text o 

(re)instalaci DLL modulů. Prosím, přečtěte si tyto pokyny.  

 

 



Ostatní 
 

[105] Čtečka BASIC+:  
Do Inventury skladu bylo doplněno, že je možné do čtečky (nebo více čteček) nahrát více inventárních 

dávek. I při zpracování inventury se nyní respektují povolená střediska (uložená ve čtečce). 
Příznak "čtečka bez zájmu", uložený na skladové kartě v políčku _u20135 („uživ6“) se už nepoužívá a 
byl nahrazen hodnotou 1 v políčku _u20136 („uživ7“) tamtéž. 
 
[119] Byl vytvořen nadstavbový modul Inventura majetku pomocí přenosné čtečky čárového kódu. 

V případě zájmu o tento modul kontaktujte podporu systému (kostka@apexcomp.cz). 

 

[121] Datová podpora pro webový obchod ZONER: nově je doplněn dotaz, zda provést import 

obchodních partnerů a objednávek z e-shopu; při záporné odpovědi import nebude proveden. 
 
[130] Upraven program pro upgrade stanic, a to v části, kde se instalují doplňkové DLL knihovny 

(jako např. knihovna pro ověřování DPH, komunikaci s EET a jiné). Nyní se budou takové knihovny 
instalovat pouze v případě, že na stanici ještě neexistují, nebo je s upgrade systému dodávána jejich 

novější verze.  

 

 

 

Tiskové sestavy 
 
[105] Odběratelské a dodavatelské faktury – rozšířen tisk DIČ (důležité pro zahraniční dlouhá DIČ) 
[105] (ČR) Odvod důchodového spoření od 2014/01 – tisk pořadí u více pracovních poměrů jednoho 
pracovníka 
[105] Zápočtový list – opraven tisk zdravotní pojišťovny 
[105] (ČR) Potvrzení o zdanitelných příjmech – sestava upravena podle vzoru 

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5460_22.pdf . 
[105] (SR) Zdravotné poistenie - Príloha k výkazu - 2010 (podľa vzoru UDZS) – úprava tlačiva (u 

zamestnancov s úľavami na poistnom) 
[105] (SR) Ku Kontrolnému výkazu k DPH bola vyhotovená jednoduchá tlačová zostava – opis 

zobrazených dát. (Odporúčame tlačiť oficiálny formulár až z aplikácie eDane.) 

[107] Na položce faktury, která obsahuje skladovou kartu, je možno tisknout dlouhý text. 

Stačí na záložce Dokumenty v okně Skladová karta zapsat do uživatelského údaje _u20409 hodnotu 
@TEXT a vyplnit příslušný text. V sestavě "Odběratelská faktura EU (rekap)" se pak příslušný text 

objeví pod názvem položky. 
 

 

XML šablony 
 
[105] (ČR) Vyúčtování pojistného na důchodové spoření – nová šablona 

(MDSDSROK01_QSESTAVAMZ00070062.DAT); použije se pro hlášení za rok 2013. 
[105] (ČR) Hlášení k záloze na důchodové spoření – nový údaj „pořadí“ u více pracovních poměrů 

jednoho zaměstnance (šablona MDSDSODVOD01_QSESTAVAMZ00070060.DAT); tato šablona se 
použije pro datové výstupy v r.2014. 
[105] (SR) Reg.list.fyz. osoby (SR) – doplnené nové údaje, ktoré sa musia od 2014/01 v dátach 

uvádzať: Zam s účasťou a Par7 odsek 2. Údaje treba vyplniť dodatočně (rukami), lebo program ich 
nemôže zistiť. Informácie sú na 

http://www.socpoist.sk/aktuality-zmeny-tlaciv-vyberu-poistneho-od-1-januara-2014/48411s56563c . 
[105] (SR) Upravená XML šablóna pre Výkaz soc.poistenia (mimoriadny) (súbor  
MDSSPODVM01_QSESTAVAMZ00070064.DAT). 
[105] (SR)Kontrolný výkaz k DPH (SR) – nová šablóna 
[107] (SR) Upravená šablóna pre Kontrolný výkaz k DPH. 

mailto:kostka@apexcomp.cz
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5460_22.pdf
http://www.socpoist.sk/aktuality-zmeny-tlaciv-vyberu-poistneho-od-1-januara-2014/48411s56563c


[107] (SR) Upravená šablóna pre Odvod na soc.poisťovňu. 
 

 

 


