
NOVINKY ve verzi KOSTKA Pro 6.7.183 a KOSTKA Pro SB 7.7.183 
 
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, 141, 143, 145, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 162, 
173, 178, 179 a 182 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 (182 a 183): 
 

 
Sklad, Odbyt a prodej 
 

[183] Do seznamu dostupných údajů v oknech Prodejní ceny a Nákupní ceny byl do seznamu a 

filtru přidán sloupec _u20130 (ze skladové karty).  

[183] V Nástroje->Nastavení->Odbyt a prodej->Lokální I. je možno potlačit hlášení, že ZAK je 

Dokončena/Pozastavena/Zrušena. 

[183] Údaj _u16214 v tabulce obchodních partnerů byl rozšířen na 60 znaků. 

[183] Při přecení dokladu (tlačítkem Přecenit doklad z nástrojového pruhu) je nově možno také 

aktualizovat sazbu DPH. Sazba se vezme z prodejní/nákupní ceny (je-li k přecenění použita), nebo ze 

skladové karty (není-li použita nebo není nalezena). 

 
Majetek 
 
[183] (SR) Technické zhodnocení v roce pořízení na rovnoměrně odepisovaném majetku chybně 

přepočetlo daňový odpis v 1. roce. 

[183] (SR) Je možno stanovit účetní způsob odepisování Jako daňové; toto nastavení lze použít 

pokud daňové odpisy jsou rovnoměrné nebo zrychlené. Při tomto způsobu jsou roční hodnoty 

účetních odpisů vždy rovny ročním hodnotám daňových odpisů. 

 
Mzdy  
 
[183] (SR) Zavádí se nová mzdová složka 6210 Dlouhodobé ošetřovné. Poznamenejme také, že 

„normální“ ošetřovné se prodlužuje na 14 kalendářních dnů.  
 

[183] (SR) Zavádí se nová mzdová složka 3819 - Stravenkový paušál. Může evidovat dny a 

používat vzorec. Do vzorce můžete uvést vst_DNY_SLOŽKY*xx.xx, kde za xx.xx dosadíte částku 
v EUR/den, kterou budete přispívat. 

http://help.kostka.net/


Nezapomeňte také této složce definovat účetní souvztažnost (Účetnictví->Číselníky->Účtovací předpisy 
mezd); návrh je 527/331.  
 

[183] (ČR) Tzv. „izolačka“ (tj. příplatek k náhradě mzdy při karanténě do 90% průměru):  
Zavádí se dvojice mzdových složek 5415 Izolačka a 7895 Refundace izolačky od 

soc.pojišťovny. Složka 5415 má vzorec, který z počtu dnů a hodin určí částku příplatku. Složka 7895 

se potom promítá do výkazů na SP a do Příkazu h úhradě z mezd. 
Nezapomeňte si doplnit účetní souvztažnosti k těmto novým složkám (Účetnictví->Číselníky->Účtovací 
předpisy mezd); návrh je pro 5415: 521/331, pro 7895: 336/524. 
 

 

Top Management 
 

[183] Do Přehledu prodeje na vstup byl přidán výběrový parametr Neobjednávat (ze skladové 

karty). 

 

 

Správa systému 
 

[183] Do volby Odstranění starých záznamů byla přidána možnost stornovat hromadně karty 

obch.partnerů. Zvolíte, jak dlouho zpět se má zkoumat, zda se někde v Kostce vyskytují (okno 

prohledá výskyty v různých evidencích). Výběrové okno umožňuje filtrování dle několika různých 

sloupců. Výsledkem je seznam, kde označeni jsou "kandidáti", tj. ti, kteří ve zvoleném časovém úseku 

nebyli nalezeni na dokladech. 

V tomto seznamu můžete označení měnit (standardní postup) a označené vyřazovat (standardně, tj. 

tlačítkem z nástr.pruhu).  

Poznámky: 

-- právo k této akci mají pouze Správci systému, 

-- karty partnerů se pouze označí jako vyřazené, tj. ve starých dokladech budou stále "vidět", 

-- tento způsob nenahrazuje znečitelnění údajů podle zásad GDPR. 

 
 


