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Pomocná funkce pro 
přeúčtování položek ÚD
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Popis funkcionality

◼ Funkce zpracovává vybrané položky účetních dokladů dle:

◼ Ručního výběru položek v deníku

◼ Pomocí filtru připojeného v parametrech, funkce je následně spouštěna 
nad těmito označenými parametry 

◼ Nevisuální spuštění funkce -> job v kombinaci s filtrem nad doklady 
účetními, případně job spouštěný nad parametry pro přeúčtování s filtrem

◼ Funkce přeúčtuje libovolné účetní případy k vybraným účtům bez ohledu 
na stav uzávěrky deníku a uzávěrky DPH (samozřejmě vždy pouze do 
otevřeného účetního období)

◼ Funkcionalitu je možné využít pro účely rozvahového, výsledkového, 
podrozvahového i vnitropodnikového přeúčtování

◼ Výsledkem funkce je účetní interní doklad, který je nedaňový
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Popis funkcionality

◼ Podkladem pro přeúčtování je:

◼ Částka na položce ÚD

◼ Částka definovaná pomocí výrazu / koeficientu

◼ Definice způsobu přenosu účetních dimenzí je součástí parametru funkce 
pro daný účet

◼ Funkčnost pracuje také s uživatelskými účetními dimenzemi
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Parametry funkce

◼ Všechny parametry jsou definovány ve třídě Parametry přeúčtování
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Základní parametry funkce

◼ Základní definované parametry jsou:

◼ Zdrojový účet

◼ Upřesňující filtr pro výběr

◼ Poznámka

◼ Cílový účet

◼ Cílový pořadač ID

◼ Datum případu pro přeúčtování:

◼ Dle data případu z podkladu

◼ Ručně

◼ Poslední den v měsíci dle podkladu
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Základní parametry funkce

◼ Možné způsoby generování ID:
◼ 1 ID za všechny záznamy
◼ 1 ID za podkladový účetní doklad
◼ 1 ID za přeúčtovanou položku
◼ 1 ID za podkladovou zakázku

◼ Způsob přeúčtování ID:          
◼ Opačné strany
◼ Opačná znaménka

◼ Částka přeúčtování:   
◼ Dle podkladu
◼ Koeficientem
◼ Výrazem
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Parametry dimenzí

◼ Dotažení dimenze pro protipoložku:

◼ Dle podkladu

◼ Dle výrazu
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Vazby přeúčtování

◼ Třída propojující položky ÚD a ID

◼ Kontrola existence přeúčtovaného případu

◼ Doporučujeme další vlastní kontroly
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Využití funkcionality

◼ Funkci je možné využít pro přeúčtování libovolných případů dle jasně 
stanovených pravidel

◼ Funkci je možné využít v případech vnitropodnikových operací kdy není 
vhodné, nebo možné použit funkcionalitu vnitropodnikového 
přeúčtování

◼ Funkci je možné využít jako alternativu k funkčnostem Karta rozvrhování 
a Karta rezervy



Automatické přeúčtování 
faktur došlých



13

Popis funkcionality

◼ Funkčnost byla vyvinuta pro účely možnosti automatického přeúčtování 
položek FP za výkup OV, které jsou předmětem DPH, ale pro účely vykazování 
je třeba je vykázat na výstupu, jelikož se jedná o záporné položky (uskutečněná 
plnění)

◼ Požadavek na zaúčtování položky jako výnosové

◼ Zjednodušený proces, kdy není třeba vytvářet odběratelskou fakturu a 
následný vzájemný zápočet

◼ Obecně řešeno přes spojovací účet na FP, který je následně přeúčtován do 
výnosů s kódem DPH pro uskutečněná plnění

◼ Příklady:
◼ Služby ověření vozu
◼ Administrativní a jiné poplatky
◼ Přeúčtování části závazku vůči úvěrové společnosti (saldokontní přeúčtování)
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Konfigurace

◼ Skupina parametrů INO:
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Propojení zdrojů

◼ Zdroj z položky FP, je propojen se záznamem DÚP na němž je uvedena 

kontace spojovacího účtu a tento DÚP je propojen s dalším DÚP na 

němž je uvedena cílová kontace a kód DPH
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Zaúčtování FP a vznik ID

◼ Účetní interní doklad vzniká automaticky zaúčtováním faktury došlé.

◼ Vytvořený interní doklad je automaticky propojen pomocí DV s 

podkladovou fakturou

◼ V případě, že je nastaveno v parametrech, je tento interní doklad také 

automaticky zaúčtován

◼ Datum případu interního dokladu a období DPH odpovídá podkladu 

faktury

◼ Všechny účetní dimenze jsou přebrány z podkladové faktury
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Přeúčtovaná faktura
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Interní doklad
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Zpětné kroky

◼ Pokud je mazán účetní doklad faktury, je automaticky smazán také účetní doklad ID. A 

následně po odúčtování je ID také stornován.

◼ Pokud z nějakého důvodu nelze smazat účetní doklad faktury, nelze smazat ani účetní 

doklad interního dokladu

◼ Pokud je spuštěna funkce Stornování faktury, nebo Stornování účetního dokladu 

faktury, funkce vyžaduje před spuštěním nejprve ručně stornovat ID

◼ Pokud vzniká dobropis vzniká zaúčtováním tohoto dobropisu také ID s opačnými 

znaménky

◼ Opětovným zaúčtováním faktury vzniká nový ID

◼ Spojovací účet faktury doporučujeme mít nastaven jako saldokontní, tento účet by 

neměl nikdy vykazovat zůstatek



Automatická tvorba splátek 
faktur vydaných
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Automatické generování splátek

◼ Současný stav:

◼ Automatické generování splátky k FP za NV a OV - postoupení

◼ Automatické generování splátky k FV za servis (krycí dopis)

◼ Nová funkčnost:

◼ Automatické generování splátky k FV za NV a OV na část úvěru 
hrazenou úvěrovou společností
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Generování splátek úvěru

◼ Funkčnost je propojena s třídou Prodejní zakázka aut

◼ Návazná třída Rozpis fakturace, která umožňuje rozepsat část zakázky na 

částku úvěru hrazeného úvěrovou společností

◼ Na zakázce je třeba vytvořit položku typu „Úvěr“. Položka má uvedeno 

„Nefakturovat“. Na této položce je vyčíslena částka úvěru
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Rozpis splátky

◼ Následně je spuštěna funkce „Vytvoření rozpisu fakturace“. Funkce z 

podkladové položky převezme do parametrického okna částku úvěru a 

zdroj. Dále je doplněna úvěrová společnost, datum splatnosti, způsob 

úhrady, variabilní symbol a číslo smlouvy
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Rozpis splátky

◼ Údaje jsou následně doplněny do třídy Rozpis fakturace
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Fakturace s úvěrem

◼ Současně s fakturací za vůz vzniká automaticky splátka faktury dle údajů 
uvedených v rozpisu fakturace
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Zaúčtování faktury s úvěrem

◼ Zaúčtováním této faktury a její splátky se automaticky vytvoří 2 

saldokontní složky. 1 na odběratele s VS dle čísla faktury a datem 

splatnosti faktury a druhá na splátku úvěrové společnosti pod 

samostatným VS a datem splatnosti dle splatnosti uvedené na splátce
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Zaúčtování faktury s úvěrem
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Přínosy

◼ Zpřesnění účetnictví pohledávek z pohledu salda

◼ Základní evidence úvěrů přímo v HEG

◼ Možnost návazných funkčností jako generování provizní faktury za 

sjednání úvěru



Děkuji vám za pozornost

Ladislav Kukla, kukla@infonova.cz
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