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Vítejte! 
Vítejte v podnikatelském systému… 

 

Pro koho je systém určen? 
 pro podnikající fyzické osoby – živnostníky a jiné samostatně výdělečné osoby (OSVČ) 
 pro subjekty, které podávají přiznání k DPH 
 pro podnikající právnické osoby v kategorii malé či mikro účetní jednotky. 

 
V čem Vám bude systém užitečný? 
 automaticky povede adresář klientů a dodavatelů a katalog Vašich produktů 
 umožní vést evidenci přijatých i vydaných objednávek 
 jednoduchým způsobem zajistí profesionální fakturaci (vystavování paragonů, zálohových i řádných faktur), včetně 

tisku podle vlastních šablon v češtině i jiných jazycích a automatického zaúčtování 
 pomůže vést agendu daňové evidence nebo účetnictví, spočítá hospodářský výsledek, výši daní a pojištění, sestaví 

přiznání k dani z příjmů, vytiskne peněžní deník či výkazy účetní závěrky ve formátu požadovaném finančními úřady 
 povede agendu DPH, sestaví přiznání k DPH a kontrolní hlášení 
 zajistí přehled o penězích ve formě automaticky vedených pokladních knih a knih a bankovních účtů 
 povede majetkovou evidenci s automaticky generovanými odpisy 
 povede skladovou evidenci s automatickým propojením na faktury 
 umožní snadné vedení knihy jízd a evidence cestovních příkazů 
 pomůže v přehledu o stavu firmy díky sadě komplexních reportů a grafických přehledů 
 to vše v podobě moderní, snadno ovladatelné a nezahlcující aplikace. 
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Hlavní menu a panel nástrojů 
Ovládání PROFITu vychází z běžných standardů pro aplikace Windows. Uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby bylo 
přehledné a všechny funkce snadno dostupné. Základem pro použití systému je menu a panel nástrojů (lišta s ikonami). Po 
spuštění systému se zobrazí hlavní okno, v jehož horní části je zobrazeno hlavní menu a hlavní panel nástrojů: 
 

 
 
Hlavní menu obsahuje tyto skupiny položek: 
 
Systém - funkce pro založení nebo změnu firmy, založení nebo změnu účetního období. 
Kancelář - adresář zákazníků a dodavatelů, ceník (katalog produktů), správa projektů. 
Objednávky - funkce pro vedení objednávkové evidence. 
Paragony - funkce pro vedení agendy zjednodušených daňových dokladů - paragonů. 
Zálohy - funkce pro vedení agendy zálohových faktur. 
Faktury - funkce pro vedení agendy řádných faktur (daňových dokladů). 
Daňová evidence - funkce pro vedení daňové evidence (evidence příjmů a výdajů). 
Peníze - funkce pro definice a vedení pokladních knih a knih bankovních účtů. 
Majetek - funkce pro vedení majetkové evidence. 
Sklady - funkce pro vedení skladové evidence. 
Cesty – funkce pro vedení knih jízd a evidence cestovních příkazů. 
Reporty - sada reportů, výpisy z evidencí, vyhodnocení hospodářského výsledku, výpočty daní apod. 
Daně - funkce sestavování daňových přiznání 
Grafy - sada grafických prezentací ekonomické situace firmy 
Nastavení - funkce pro nastavení systému pro potřeby Vaší firmy 
Okno - seznam aktuálně otevřených oken, umožňuje snadné přepínání mezi těmito okny 
Nápověda - nápověda a informace o systému 
 
Hlavní panel nástrojů (lišta s ikonami) nabízí nejčastěji používané funkce ve formě tlačítek. Vzhled této lišty a výběr funkcí 
(tlačítek) je možné upravit v okně Možnosti (pod menu Nastavení). 
 
Vedle menu a panelů nástrojů lze také hlavní knihy systému otevírat pomocí klávesových zkratek. Jde o zkratky pro 
současně stisknutou klávesu CTRL a F2..F12: 
 
[CTRL+F1] - Adresář 
[CTRL+F2] - Kniha přijatých objednávek 
[CTRL+F3] - Kniha vydaných paragonů 
[CTRL+F4] - Kniha přijatých paragonů 
[CTRL+F5] - Kniha vydaných zálohových faktur 
[CTRL+F6] - Kniha přijatých zálohových faktur 
[CTRL+F7] - Kniha vydaných faktur 
[CTRL+F8] - Kniha přijatých faktur 
[CTRL+F9] - Daňová evidence 
[CTRL+F10] - Kniha účtu 
[CTRL+F11] - Pokladní kniha 
[CTRL+F12] - Skladová kniha 

Přes klávesové zkratky také rychle otevřít okno pro vložení nového záznamu. Čísla kláves odpovídají výše popsaným 
zkratkám pro knihy, přístup je přes současně stisknutou klávesu SHIFT nebo ALT a F2..F9: 

[SHIFT+F1] - nový zákazník 
[ALT+F1] - nový dodavatel 
[SHIFT+F2] - nová přijatá objednávka 
[SHIFT+F3] - nový vydaný paragon 
[SHIFT+F4] - nový přijatý paragon 
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[SHIFT+F5] - nová vydaná zálohová faktura 
[SHIFT+F6] - nová přijatá zálohová faktura 
[SHIFT+F7] - nová vydaná faktura 
[SHIFT+F8] - nová přijatá faktura 
[SHIFT+F9] - nový příjem do daňové evidence 
[ALT+F9] - nový výdaj do daňové evidence  
[SHIFT+F12] - nový příjem na sklad 
[ALT+F12] - nový výdej ze skladu 
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Práce s firmami a daňovými obdobími 

Založení nové firmy 
V systému PROFIT jsou veškerá vkládaná data firmy uložena v databázovém souboru. Systém umožňuje vést pod jednou 
instalací agendu neomezeného množství firem. Pro každou firmu je nutné založit vlastní databázi, toto se provádí 
v průvodci, kde je nutné zadat základní údaje o firmě: 

 

 

Na třetí stránce volíte způsob účtování firmy, výchozí volba – daňová evidence – zahrnuje varianty jak s vykazováním 
skutečných výdajů, tak variantu vykazování výdajů procentem z příjmů (výdajový paušál): 

 

Licenční informace: dejte pozor na to, že varianta s (podvojným) účetnictvím není zdarma a to ani s licencí PLUS. Modul na 
licenci k účetnictví je třeba samostatně přikoupit k základní FREE anebo k rozšířené licenci PLUS. 
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Na čtvrté kartě můžete navolit, které funkční moduly bude tato firma používat. Odškrtáním nepoužívaných modulů si lépe 
uzpůsobíte PROFIT pro potřeby vaší firmy, zpřehledníte si menu a zjednodušíte práci se systémem: 

 

Kromě těchto volitelných modulů, budou v systému pevné moduly kancelář (adresář a ceník), reporty, daně a grafy. 
Navolené moduly lze kdykoliv v budoucnu změnit ve funkci pod menu Nastavení → Moduly. 

Na poslední stránce máte na výběr, jakou chcete používat sadu tiskových šablon pro tisk dokladů dané firmy. Po najetí na 
obrázek se zobrazí náhled s ukázkou tisku faktury vybranou sadou. 

 

Otevření firmy 
Mezi agendami jednotlivých firem je možné se přepínat pomocí rozbalovacího seznamu: 

 

Novou firmu lze odsud založit pomocí tlačítka Nová firma. 

Pomocí tlačítka Možnosti je možné se přepnout do módu, který umožňuje připojit se k databázi na síťovém serveru. Tato 
volba má pochopitelně smysl jen tehdy, chcete-li používat síťovou verzi systému. 
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Datové úložiště 
Technicky jsou soubory databází firem uloženy v souborech PROFITn.fdb, kde n představuje číslo v pořadí instalované firmy. 
Tyto soubory jsou umístěny ve složce Users: 

C:\Users\{jménouživatele}\AppData\Local\PROFIT 

Dejte ale pozor na to, že v případě instalace ve složce na USB disku nebo ve složce na pevném disku mimo Program Files 
(např. c:\PROFIT), jsou tyto soubory přímo ve složce PROFIT, ne tedy ve složce Users. 

Smazání firmy 
Funkcí pro smazání firmy lze odstranit kteroukoliv z nadefinovaných existujících firem. Odstraněním zvolené firmy budou 
smazána veškerá data této firmy - všechna daňová období, všechny doklady, účetní zápisy, adresář atd... Smazání firmy je 
nevratná akce a nelze vzít zpět jinak než obnovením zálohy z doby před smazáním firmy, proto doporučujeme před 
smazáním nejprve provést zálohu dat. 

Vymazat firmu touto funkcí nelze, pokud používáte síťovou verzi systému. V takovém případě může provést vymazání firmy 
jen administrátor přímo na serveru fyzickým odstraněním databázového souboru z disku. 

Založení nového období 
Systém PROFIT člení evidence (fakturace, daňová evidence, pokladní knihy atd.) po obdobích z pohledu daně z příjmů - 
období tedy odpovídá kalendářnímu roku. 

Nové období se zakládá v průvodci, ve kterém je potřeba vyplnit / zkontrolovat základní parametry období jako jsou režim 
DPH nebo způsob vedení nákladů pro daný rok. 
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Otevření období 
Mezi jednotlivými evidovanými roky je možné se přepínat pomocí rozbalovacího seznamu: 

 

Po výběru období se ve všech knihách budou zobrazovat data vztahující se k tomuto období. 
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Kancelář 
Modul kancelář obsahuje adresář (seznam zákazníků a dodavatelů), ceník (katalog produktů) a správu projektů. 

Adresář 
Adresář systému PROFIT obsahuje informace o dodavatelích a zákaznících. Systém vede evidenci automaticky na základě 
vložených dokladů nebo záznamů z daňové evidence. 

Okno adresáře je typu přehled, data jsou zobrazena v tabulkové podobě: 
 

 
 
Máte-li v nastavení systému (menu Nastavení → Možnosti → Adresář) zapnutou podporu pro stahování a zobrazování 
hodnocení Semaforu Cribis, tak se v prvním sloupci adresáře zobrazují barevné semafory rozlišující subjekty dle výskytu 
varovných či negativních informací a jejich závažnosti, a to na zelené (bez varovných informací), žluté (s varovnými 
informacemi) a červené (s vážnými negativními informacemi, např. subjekt v insolvenci, likvidaci). Hodnocení Semaforu 
Cribis vychází z dat z externích zdrojů dostupných v aplikaci Cribis společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Data jsou 
v současnosti k dispozici pouze pro subjekty se sídlem v České republice. 

Pro vybraný záznam je možné přes kontextové menu nebo z tlačítkové lišty otevřít seznam vydaných nebo přijatých 
dokladů, otevřít webovou stránku, odeslat e-mail a podobně. 

Kontextové menu pro záznamy adresáře: 
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Funkcí Vytisknout lze zvolením příslušné šablony vytisknout obálku, složenku, podací lístek nebo upomínku za 
neuhrazenými fakturami po splatnosti. 

Volbou Vložit lze zadat nového dodavatele/zákazníka. 

Volbou Kopírovat lze zadat nový záznam s využitím údajů z vybraného řádku. 

Volbou Otevřít se otevře vybraný záznam pro editaci: 

 

Rozlišení typu na zákazníky a dodavatele má za efekt to, že v oknech pro vkládání přijatých a vydaných záznamů se nabízí 
jen vhodné záznamy (zákazníci u vydaných faktur, dodavatelé u přijatých faktur a podobně). 
 
Pokud jsou pro daný záznam v databázi evidované návaznosti (vystavené doklady, účetní zápisy a podobně), nelze již 
záznam vymazat. Pokud potřebujete, aby se již takový záznam nenabízel v rozbalovacích seznamech, odškrtněte volbu 
Aktivní (označíte záznam za neaktivní). 

V adresáři lze definovat zákaznické slevy. Lze volit ze dvou typů slev: skrytá do cen a přiznaná do dokladu. Nadefinovaná 
sleva se pro daného zákazníka použije automaticky do příštích fakturací. U slev skrytých do cen dejte ovšem pozor na to, že 
doklad musí být v tomto případě zadán v pořadí: 1) výběr zákazníka a 2) vložení položek. Slevy do cen se totiž započítávají 
jen pro nově zadávané položky daného zákazníka a v opačném pořadí zadávání to nefunguje – pokud zadáte položky a 
teprve poté vyberete/změníte zákazníka, ceny se nepřepočítají (jen u slev přiznaných do dokladu). 

Chcete-li do adresářových karet nahrávat také obrázky (např. fotku, logo..) nebo připojovat dokumenty (smlouvy, 
specifikace, harmonogramy, nákresy a podobně), nastavte si jejich použití pod menu Nastavení → Možnosti → Adresář. 
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Ceník (katalog produktů) 
Ceník systému PROFIT obsahuje informace o Vámi nakupovaných a prodávaných produktech (výrobcích, zboží a službách). 
Do ceníku se automaticky propisují všechny položky zapsané do dokladů (přijatých či vydaných faktur a paragonů). V ceníku 
můžete tyto položky upravovat nebo přidávat nové. Z položek ceníku se vytváří nabídka v rozbalovacím seznamu pro nové 
doklady a propisují se ceny podle měny dokladu. 

Okno ceníku je okno typu přehled: 

 

Na liště přístupné přes tlačítko Možnosti lze volit, za jakou měnu zobrazit ceník. Při zobrazení ceníku v jiných měnách se 
zobrazí pevné ceny nastavené pro danou měnu a přepočtené ceny tam, kde pevná cena není definována. Dále lze vybírat, 
jaké druhy položek mají být zobrazeny (nákupní / prodejní, aktivní / neaktivní). 

Z ceníku nelze vymazat položky použité na dokladech nebo položky, pro které je vedena skladová karta. Lze ale takovou 
položku označit za neaktivní a již se nebude v rozbalovacích seznamech v dokladech nabízet. 

Záznamy v ceníku lze editovat nebo vkládat nové přes tento formulář: 
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Do kódu produktu můžete vkládat čárový kód a poté lze zboží do faktury zadávat přes čtečku čárového kódu. Můžete si ale 
do kódu dávat i vlastní zkrácené označení nebo svůj číselný kód anebo můžete kód nechat prázdný (není povinný). 

Rozčlenění do kategorie a podkategorie není povinné. 

V sekci základních parametrů produktu lze také definovat výši spotřební daně na dané balení (měrnou jednotku). 
Standardně toto pole není ve formuláři obsaženo, týká se jen prodejců alkoholu, tabáku a dalších specifických kategorií 
produktů zatížených spotřební daní. Obchodujete-li s takovými produkty, zpřístupněte si toto pole v Možnostech nastavení 
systému na kartě Ceník.  

Volby Nákup / Prodej určují, zda se tento produkt bude nabízet ve vydaných nebo přijatých dokladech. Po zaškrtnutí se 
zpřístupní oblast pro zadávání nákupních nebo prodejních cen ve spodní části okna. Jde-li o obchodované zboží, které 
nakupujete u dodavatele a dále prodáváte svým zákazníkům, označte u něj obě volby (nákup i prodej) a můžete definovat 
rozdílné nákupní a prodejní ceny. 

V případě, že u daného druhu produktu se cena mění velmi často nebo se určuje až na konečném dokladu individuálně, 
zaškrtněte volbu Variabilní ceny. U takto označených položek se pak definuje jen sazba DPH a cena se vždy stanovuje až na 
dokladu (a nepropisuje se zpět do ceníku). 

Při vložení položky na doklad (fakturu, paragon) a uvedení jiné ceny než je ceníková, dochází standardně ke zpětnému 
propisu této nové ceny do ceníku (aktualizaci ceníku). V případě, že chcete aktualizaci cen u daného produktu zabránit, 
zaškrtněte volbu Zafixovat ceny. U takto označených položek pak budete obsluhovat ceníkové ceny výhradně přes ceník. 

Pro záznamy z ceníku lze zakládat skladové karty (vést skladovou evidenci). Pokud je ceníková položka potenciální Skladová 
položka, zaškrtněte toto políčko. Tímto označením se ceníková položka uvolní do seznamu zboží v okně pro založení 
skladové karty a bude se předvyplňovat jako skladová položka na fakturách a paragonech. Pozor na to, že označením 
v ceníku nedojde ihned k založení skladové karty (systém nedokáže určit, na kterých skladech chcete tuto položku vést, to 
si musíte určit sami). Tímto políčkem se tedy pouze rozlišuje, co lze skladovat (zboží, materiál, výrobky) a co ne (služby). 

Ceníkové položky zachycují i to, co jste nakoupili na fakturu, ale není to určeno pro výrobu nebo další prodej – tedy 
pořízený podnikatelský majetek. Pokud je ceníková položka nakupovaný majetek, zaškrtněte označení Majetková položka. 
Tímto označením se ceníková položka propíše do majetkové evidence (založí se jí majetková karta). 
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Lze definovat různé ceny pro různé měny. Definujete-li cenu pro určitou měnu, tak tato cena pak funguje jako pevná, tzn., 
nedochází k automatickým přepočtům při změnách měnových kurzů. Pokud v ceníku cena v cizí měně zadána není, tak 
systém při fakturaci v takové měně provede automatický přepočet aktuálním kurzem z ceny v domácí měně (příp. z jiné 
dostupné měny zadané v ceníku). 

Ceníkové ceny jsou vždy cenami jednotkovými (vztahují se k měrné jednotce definované v horní části okna), standardně se 
ceny určují na 2 desetinná místa, pokud však potřebujete u některé položky určit přesnější jednotkovou cenu, lze zadání 
rozšířit až na 6 desetinných míst. 

Pod tlačítkem Akční cena lze nadefinovat dočasnou prodejní akční cenu. Tato cena se po nastavené období bude používat 
do vystavovaných dokladů a po skončení akce se systém automaticky vrátí ke standardním prodejním cenám. Akční cena se 
nastavuje vždy jen v domácí měně a uplatní se při fakturaci v domácí měně a také při fakturaci v cizí měně přepočtením 
z domácí měny, avšak v tomto případě jen pokud pro danou měnu není nastavena pevná cena. 

Povolíte-li v nastavení systému (pod menu Nastavení → Možnosti, na kartě Ceník) připojování obrázků nebo dokumentů, 
zobrazí se plocha pro vkládání těchto souborů v pravé části karty produktu. 

Poznámka: standardní ceník systému umožňuje definovat pevné nákupní a prodejní ceny pro jednotlivé produkty v domácí i 
v zahraničních měnách. S pomocí nastavení zákaznických slev (v adresáři) lze nastavit odlišné cenové hladiny pro jednotlivé 
zákazníky. Pokud je ovšem činnost vaší firmy založena na velkoobchodním / distributorském modelu, nemusí takto pojatý 
ceník stačit. Pokud byste potřebovali explicitní práci s více ceníky, pak je můžete aktivovat / zakoupit (pod menu Nastavení 
→ Moduly → Více) doplněk rozšířený ceník, který umožňuje definovat více samostatných nákupních a prodejních ceníků a 
tyto ceníky pak přiřazovat jednotlivým protistranám. Rozšířený ceník také umožňuje maržovou definici prodejních cen, kdy 
se místo pevné ceny definuje jen požadovaná zisková marže a systém prodejní cenu dopočte vždy v okamžiku fakturace 
z aktuálně platné skladové či ceníkové nákupní ceny. 

Projekty 
V PROFITu lze vést evidenci Vašich projektů, popř. větších zakázek či dlouhodobých smluv. K projektům lze připojovat 
dokumenty a na projekty se lze odkazovat ve vystavovaných a přijímaných dokladech. 

Okno se seznamem definovaných projektů je okno typu přehled: 

 
 
Kromě základních údajů o projektu je v tomto okně zobrazena informace o jeho nákladech, výnosech a zisku. Náklady se 
z pohledu projektu dělí na externí (fakturované dodavatelům) a interní (např. podíl na mzdách, na použití prostředků firmy, 
na fixních nákladech firmy, jako jsou energie, pronájmy prostor atd.). V přehledu lze navolit zobrazení dalších údajů, jako je 
výše stejných údajů podle objednávek (sloupce „Objednáno“) nebo podle již uhrazené fakturace („Realizováno“). 

Pro vybraný záznam je možné přes kontextové menu nebo z tlačítkové lišty otevřít seznam vydaných nebo přijatých 
dokladů vztažených k danému projektu a rozpis interních nákladů. 

Volbou Vložit lze zadat nový projekt. 

Volbou Kopírovat lze zadat nový záznam s využitím údajů z vybraného řádku. 

Volbou Otevřít se otevře vybraný záznam pro editaci: 
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Název projektu musí být unikátní. Odškrtnutím příznaku aktivní zařídíte, že se již tento projekt nebude nabízet ve 
fakturách a dalších dokladech. Zaškrtnutím příznaku výchozí nastavíte, že daný projekt bude předvolen u nově vkládaných 
dokladů. 

Připojováním souborů ke kartě projektu můžete řešit centralizaci dokumentů vztažených k danému projektu. Připojovat lze 
jakýkoliv druh souborů (excelové tabulky, PDF, obrázky, prezentace atd.). 

Přiřazení faktur, paragonů nebo objednávek k projektu se provádí v okně příslušného dokladu, kde se projekt zvolí 
v příslušném políčku (Projekt). Jeden doklad nemůže být zařazen do více projektů, pakliže je na jednom dokladu více 
položek, z nichž náleží do projektu jen část, je nutné takový doklad při vložení do PROFITu rozdělit do více záznamů. 
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Objednávky 
V systému lze vést evidenci přijatých (zákaznických) a vydaných (vlastních) objednávek. Z objednávek lze následně 
automaticky vystavovat faktury. Objednávky jsou zapisovány do knih objednávek v rozlišení podle směru, tj. do knihy 
přijatých a knihy vydaných objednávek. 

Knihy objednávek 
Knihy objednávek jsou okna typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny všechny objednávky podle zvoleného období. Období 
přehledu se volí v liště, kterou lze zobrazit / skrýt pomocí tlačítka Možnosti v pravé dolní části okna: 

 

Na spodní liště lze také volit, jaké záznamy mají být zobrazeny (podle stavu zpracování). 

V přehledu je možné provádět z kontextového menu nebo z tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- vložení nové objednávky 
- kopie objednávky 
- editace objednávky 
- vymazání nebo storno objednávky 
- změna stavu (nevyřízená → vyřízená nebo naopak) 
- vygenerování protiobjednávky (z vydané → přijatá a naopak) 
- vygenerování faktury (řádné nebo zálohové) 
- tisk objednávky 
- odeslání objednávky ve formátu PDF e-mailem 
- filtr / hledání záznamů 
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- uložení dat z tabulky do souboru 
- export dat z tabulky do Excelu / Wordu (nebo Calcu / Writeru u OpenOffice) 

Standardně je v knize vybrán jeden řádek (označen modrým pruhem). Vybraná nabídka z menu nebo z panelu nástrojů 
(tlačítkové lišty) se vztahuje k tomuto záznamu. Mezi záznamy lze procházet pomocí kláves kurzorových šipek (nahoru a 
dolu) nebo prostě kliknutím na požadovaný řádek. Potřebujete-li ale provést nějakou akci pro více objednávek najednou 
(např. vytisknout) lze vybrat více řádků klikáním s přidrženou klávesou CTRL. Pomocí klávesové zkratky CTRL+A lze vybrat 
všechny zobrazené řádky knihy najednou. Pozor: ne všechny funkce lze ale vyvolat pro více označených záznamů najednou, 
typicky lze takto hromadně např. tisknout, ukládat do PDF nebo hromadně smazat označené objednávky. 

Systém obsahuje tyto typy knih paragonů: 
 
- Kniha vydaných objednávek - obsahuje všechny vydané (vlastní) objednávky za zvolené období 
- Kniha přijatých objednávek - obsahuje všechny přijaté (zákaznické) objednávky za zvolené období 

Vložení / editace objednávky 
Okno pro vložení nebo editaci objednávky je rozděleno do několika základních sekcí: objednatel (v případě vydané 
objednávky vaše firma, v případě přijaté zákazník), dodavatel (v případě vydané objednávky váš dodavatel, v případě 
přijaté vaše firma), základní údaje (číslo dokladu a datum), texty, informace o položkách: 

 

Informaci o protistraně (tedy o zákazníkovi v případě přijaté objednávky, resp. dodavateli v případě vydané) lze vybrat ze 
seznamu z adresáře nebo lze zadat novou firmu, která se po uložení objednávky do adresáře automaticky propíše. Pomocí 
malého tlačítka napravo od pole Jméno lze přímo otevřít záznam adresáře této firmy a provést úpravy. 

Existující protistranu lze vyhledávat prostým psaním názvu protistrany, systémový našeptávač bude automaticky nabízet 
existující protistrany podle shody začátku textu. Pomocí CTRL+F lze otevřít okno pro hledání, kde lze hledat i podle shody 
vnitřní části textu (jakákoliv shoda) nebo podle města. 
 



 

____________________________________________________________________________________________________ Podnikatelský systém PROFIT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © 1998 - 2023 LPsoft Information Systems, s.r.o.                                                                                                                                                      strana 24 

 
 

V poli Typ objednávky lze volit z Vámi definovaných typů objednávek, výběr typu může podle definice ovlivnit číslování a 
způsob tisku objednávky (předvolenou šablonu). Více k tomuto tématu najdete v kapitole Vlastní typy objednávek. 

Objednávka může být jen textová nebo je možné vložit položky (vybírat lze z ceníkových položek). U položek můžete zadat 
jen kusy nebo i ceny. 

Nově vloženou nebo editovanou objednávku lze okamžitě vytisknout (volba pod tlačítkem Možnosti). 

V oddíle s dalšími možnostmi (pod tlačítkem Možnosti) lze také připojovat další dokumenty, např. obdrženou nabídku, 
excelovou kalkulaci, obrázek, schéma a podobně. Přiložené dokumenty se uloží spolu s objednávkou. Přiložené dokumenty 
lze dvojklikem otevřít nebo uložit na disk. 

Propojení na sklad 
Objednávku lze propsat na sklad: pokud vyberete v objednávce sklad (tedy pole „výdej ze skladu“ u přijaté objednávky, 
resp. „příjem na sklad“ u vydané), tak se u položek zobrazí volba „ze skladu“ / „na sklad“. Tato položka je automaticky 
zaškrtnuta pro zboží, které je již vedeno jako skladová položka. Pokud necháte volbu zaškrtnutou nebo pokud volbu sami 
zaškrtnete, tak se posléze tato položka automaticky propíše do skladové knihy do sloupce „Objednáno“ (u vydané 
objednávky), resp. „Rezervováno“ (u přijaté) a zapsané množství se projeví ve sloupci „Budoucí zůstatek“ (zůstatek po 
realizaci objednávek). 

Jednotlivé položky jedné objednávky je možné vydat buď z jednoho skladu / přijmout na jeden zvolený sklad (sklad se 
navolí v horní části formuláře faktury a u položek už se jen naškrtávají volby, která ano a která ne), ale lze také zadat 
výdej/příjem z různých skladů (v horní části formuláře zvolíte variantu různé sklady a u položek pak vybíráte sklad pro 
každou zvlášť). 

Poté, co dojde k vyřízení dané objednávky, zapsané skladové objednávky / rezervace se automaticky zruší (a skutečný 
skladový pohyb se provede s vystavením faktury). 

Vlastní typy objednávek 
Systém PROFIT umožňuje definici vlastních typů objednávek, čímž je možné přizpůsobit jednotlivé doklady různým 
skupinám zákazníků nebo dodavatelů nebo různým specifickým typům objednávek. Nadefinovaným typům objednávek lze 
zvolit vlastní formát číslování, vlastní tiskovou šablonu anebo vlastní knihu, přičemž tyto vlastnosti jsou volitelné (lze 
například využít jen oddělenou číselnou řadu, ale tisknout standardně). V případě volby vlastní knihy se pak tyto 
objednávky nebudou řadit do standardní knihy objednávek, ale do samostatné knihy, která se doplní do menu pod položku 
Objednávky. 

V okně Možnosti nastavení systému na záložce Objednávky lze pod tlačítky Definovat otevřít definiční okna, ve kterých si 
můžete nadefinovat své typy objednávek (rozlišují se zvlášť typy přijatých a typy vydaných objednávek): 
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Lze nadefinovat celkem až 15 typů objednávek, každý typ musí mít unikátní jméno. Pokud zaškrtnete některou z voleb 
Vlastní číslování nebo Vlastní tisk, objeví se Vám v okně Možnosti nastavení systému na příslušných záložkách nové volby 
pro definici číselné řady a tiskové šablony pro objednávku tohoto typu. 

Při definici formátu číselné řady je třeba pamatovat na to, že čísla musí být vždy unikátní, není možné, aby se objednávky 
dvou typů „setkaly“ na stejném čísle (vedlo by to k chaosu v objednávkové evidenci). Doporučujeme tedy do formátu čísla 
zahrnout nějakým způsobem typ objednávky, např. na první místo číselné řady si dejte číslo nebo písmeno daného typu. 
Např. formát E######### pro objednávky E-SHOP a H######### pro objednávky typu HOTELY, nebo 1######### a 
2#########, případně včetně kombinací s číslem roku (měsíce), pokud jej takto používáte (takže například E#######YY 
nebo EYY####### a podobně). 

Pokud po definici typů objednávek budete zakládat novou objednávku, systém Vám v políčku Typ objednávky bude nabízet 
z Vámi definovaných typů. Předvyplněná hodnota bude na tom typu, který byl v okně definice typů označen jako výchozí. 
Má-li typ objednávky nastaveno vlastní číslování, je číslo faktury přiděleno podle zvoleného typu. Při tisku se použije 
nadefinovaná tisková šablona (bylo-li pro typ navoleno). 

Tisk objednávky 
Objednávky ze systému PROFIT jsou tištěny podle upravitelných šablon. Před tiskem faktury se zobrazí okno, kde lze vybrat 
šablonu pro tisk: 

 

Předvyplněna je šablona podle nastavení systému (buď standardní pro tisk objednávek nebo podle vlastního typu 
objednávky – šablona, která byla tomuto typu přiřazena). Pro každý jednotlivý tisk si ale můžete vybrat i jinou šablonu. 

Ve složce Templates najdete po instalaci tři výchozí šablony pro tři různé formy objednávek: 

 Objednávka [CZE].rtf – výchozí šablona pro tisk objednávky s cenovou kalkulací 
 Objednávka [CZE,KS].rtf – tisk objednávky s rozpisem položek včetně kusů, ale bez cen 
 Objednávka [CZE,TEXT].rtf – varianta pro tisk jen čistě textové objednávky (bez tabulky položek) 

 
Po zvolení šablony se při zatržené volbě Zobrazit náhled otevře okno s náhledem tisku. V tomto případě pro tisk 
objednávky s cenovou kalkulací (podle standardní neupravené šablony). 
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V dalším případě je použita šablona pro tisk čistě textové objednávky: 
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Úprava tiskových šablon 
Dodané standardní tiskové šablony si můžete upravit podle vlastních potřeb, do šablon lze vložit vaše logo, naskenované 
razítko či podpis, lze upravit texty, rozložení atd. Výchozí šablony jsou po instalaci systému umístěny v adresáři Templates 
(pod složkou, kde je instalován systém) a lze je upravit přímo v PROFITu přes volbu v okně tisku pod tlačítkem Možnosti 
anebo v externím RTF editoru. 

Další informace o úpravách tiskových šablon najdete v kapitole Tisk dokladů → Úprava skových šablon. 

Poptávky a nabídky 
V PROFITu nejsou sice po instalaci připraveny moduly pro další podobné druhy dokumentů, tj. hlavně poptávky a nabídky, 
ale lze si je snadno do systému doplnit. Provede se to nadefinováním vlastních typů dokladů odvozených od objednávek. 
Tuto definici vytvoříte pod menu Nastavení → Možnosti → Objednávky → Definovat vlastní typy vydaných / přijatých. 

Pomocí voleb v definičním okně navolíte, zda mají mít tyto dokumenty vlastní číselnou řadu (pokud ne, tak se budou 
číslovat stejnou řadou jako objednávky), zda mají mít vlastní tiskovou šablonu (kterou si vytvoříte editací šablony pro 
objednávky) nebo vlastní knihu (nenavolíte-li, budou tyto dokumenty ve stejné knize spolu s objednávkami). 

Příklad definice modulu pro evidenci přijatých poptávek: 

 

Po této definici se v hlavním menu pod modulem Objednávky přidá nová položka Kniha přijatých poptávek: 

 

Nové poptávky založíte buď jednoduše z Knihy přijatých poptávek anebo i pomocí funkce Přijatá objednávka, kde v okně 
objednávky zvolíte typ Poptávka. 

Stejně jako v tomto příkladu poptávek, lze definovat i další typy, např. nabídky. Při definici nabídek si dejte pozor na to, že 
tento druh dokumentů má proti objednávkám a poptávkám opačný obchodní směr (zatímco přijatá poptávka nebo přijatá 
objednávka je z vašeho pohledu dokument od vašeho zákazníka, přijatá nabídka je dokument od vašeho dodavatele a 
naopak). Proto, aby se vám ve vašich nabídkách (pro vaše zákazníky) správně nabízeli zákazníci, je tak třeba modul nabídek 
pro vaše zákazníky definovat jako typ přijatých objednávek, nikoliv vydaných (přestože vaše nabídky jsou reálně doklady 
vydané, nikoliv přijaté). 

Řízení obchodního cyklu: od poptávky přes nabídku a objednávku k fakturaci 
S nadefinovanými moduly pro poptávky a nabídky lze pak řídit celý obchodní cyklus. 
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Po přijetí a vložení zákaznické (přijaté) poptávky lze pomocí funkce Kopírovat a změnou typu dokladu vytvořit dokument 
s nabídkou (doplnit ceny a další podmínky), vytisknout jej nebo uložit do PDF a odeslat zákazníkovi (poptávku lze označit za 
vyřízenou). Po přijetí objednávky lze tuto vložit nebo opět vytvořit kopií z nabídky nebo z původní poptávky. Nakonec 
sestavíte fakturu (zálohovou nebo řádnou) pomocí funkce Vygenerovat fakturu a objednávku označíte za vyřízenou. 

Uvedený postup je samozřejmě variabilní, jednotlivé kroky lze přeskočit nebo rozdělit do více kroků (např. více nabídek atd.) 
anebo dále větvit, například lze z přijaté objednávky pomocí funkce Vygenerovat protiobjednávku vytvořit objednávku na 
dané zboží k vašemu dodavateli. 

Popsaný postup je schematicky znázorněn v tomto diagramu: 
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Paragony 
Paragon neboli účtenka představuje jednoduchou formu vyúčtování prodeje v hotovosti (popř. kartou). 

U plátců DPH představuje paragon zároveň tzv. zjednodušený daňový doklad (s náležitostmi podle zákona o DPH). 
Vystavením nebo přijetím paragonu – zjednodušeného daňového dokladu - vzniká plátci DPH daňová povinnost (za vydaný 
paragon) či nárok na odečet DPH (za přijatý paragon), všechny doklady z evidence paragonů se tedy propíší do reportu DPH. 
Paragon (zjednodušený daňový doklad) lze vystavovat jen na prodej do částky 10 000 Kč. 

Systém rozlišuje podle směru paragony přijaté a vydané.  
 
Vydaný paragon je doklad vystavený Vaší firmou zákazníkovi, jedná se o doklad o prodeji, do daňové evidence se tedy 
zaúčtuje jako daňový příjem. 

Přijatý paragon je doklad vystavená Vaším dodavatelem, kterému platíte za dodané zboží nebo službu, do daňové evidence 
se tedy zaúčtuje jako výdaj. 
 
Dle popsaného členění systém obsahují dvě knihy paragonů, které poskytují přehled o všech evidovaných paragonech. 

Knihy paragonů 
Knihy paragonů jsou okna typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny všechny paragony podle zvoleného období: 

 

Období přehledu se volí v liště, kterou lze zobrazit / skrýt pomocí tlačítka Možnosti v pravé dolní části okna. 

V přehledu je možné provádět z kontextového menu nebo z tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- vložení nového paragonu 
- editace paragonu 
- kopie paragonu 
- vymazání nebo storno paragonu 
- tisk paragonu 
- odeslání dokladu ve formátu PDF e-mailem 
- filtr / hledání záznamů 
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- uložení dat z tabulky do souboru 
- export dat z tabulky do Excelu / Wordu (nebo Calcu / Writeru u OpenOffice) 

Standardně je v knize vybrán jeden řádek (označen modrým pruhem). Vybraná nabídka z menu nebo z panelu nástrojů 
(tlačítkové lišty) se vztahuje k tomuto záznamu. Mezi záznamy lze procházet pomocí kláves kurzorových šipek (nahoru a 
dolu) nebo prostě kliknutím na požadovaný řádek. Potřebujete-li ale provést nějakou akci pro více paragonů najednou 
(např. vytisknout) lze vybrat více řádků klikáním s přidrženou klávesou CTRL. Pomocí klávesové zkratky CTRL+A lze vybrat 
všechny zobrazené řádky knihy najednou. Pozor: ne všechny funkce lze ale vyvolat pro více označených záznamů najednou, 
typicky lze takto hromadně např. tisknout, ukládat do PDF nebo hromadně smazat označené paragony. 

Systém obsahuje tyto typy knih paragonů: 
 
- Kniha vydaných paragonů - obsahuje všechny vydané paragony za zvolené období 
- Kniha přijatých paragonů - obsahuje všechny přijaté paragony za zvolené období 

Vložení / editace paragonu 
Okno pro vložení nebo editaci paragonu je rozděleno do několika základních sekcí: vystavil (v případě vydaného paragonu 
vaše firma), zákazník (v případě přijatého paragonu vaše firma), základní údaje (číslo dokladu a datum), informace o úhradě 
a informace o položkách: 
 

 
 
Informaci o protistraně (tedy o zákazníkovi v případě vydaného paragonu, resp. dodavateli v případě přijatého) lze vybrat 
ze seznamu z adresáře nebo lze zadat novou firmu, která se po uložení paragonu do adresáře automaticky propíše. Pomocí 
malého tlačítka napravo od pole Zákazník lze přímo otevřít záznam adresáře toto zákazníka a provést úpravy. 

Existující protistranu lze vyhledávat prostým psaním názvu protistrany, systémový našeptávač bude automaticky nabízet 
existující protistrany podle shody začátku textu. Pomocí CTRL+F lze otevřít okno pro hledání, kde lze hledat i podle shody 
vnitřní části textu (jakákoliv shoda) nebo podle města. 

Na rozdíl od řádných daňových dokladů (faktur) není ovšem v případě paragonu povinné zákazníka vypisovat, můžete tedy 
doklad ponechat bez vyplnění údajů o zákazníkovi. 
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V poli Typ paragonu lze volit z Vámi definovaných typů paragonů, výběr typu může ovlivnit číslování, způsob tisku a 
zaúčtování paragonu. Více k tomuto tématu najdete v kapitole Fakturace – Vlastní typy faktur (dokladů). 

U přijatého paragonu lze zadat procento daňové uznatelnosti. Výchozí hodnotou je 100%, což říká, že daný doklad je plně 
daňově uznatelný. Se zadaným nižším procentem se do daní (DPFO, DPH) započte jen daňově uznatelná část dokladu. 

Úhrada paragonu musí být vždy v hotovosti anebo kartou a měla by být jen do částky 10000 Kč (nelze vystavovat paragon 
pro úhradu na bankovní účet, pokud má být úhrada na účet nebo má být na vyšší částku, musíte vystavit fakturu).  
 
Jste-li neplátce DPH, pak vydaný paragon neobsahuje informace o DPH, položky jsou vedeny v konečných cenách 
(neobsahují DPH, resp. složka DPH je vedena jako s nulovou sazbou). V případě, že jste plátce DPH (nebo v případě 
přijatého paragonu) jsou v položkách sloupce pro rozlišení sazby DPH, ceny bez DPH, výše DPH a celkové ceny. 

U přijatých paragonů je i u neplátce rozlišeno DPH z důvodu možnosti přesného přepsání dodavatelského paragonu. 
Z tohoto důvodu je také u přijatých paragonů možné přímo editovat i pole DPH, aby bylo možno přepsat přijatý paragon 
například i s nestandardně zaokrouhleným DPH. 

Vkládané položky se automaticky propíší do ceníku, který najdete pod menu Nastavení. Do ceníku se propisují pole Název 
zboží / služby, Cena ks (bez DPH), sazba DPH %, Cena ks včetně DPH (dopočítá se). Pole Podrobnosti se do katalogu 
nepropisuje, je určeno pro bližší specifikaci daného konkrétního produktu, která může být pro každý kus jiná (např. výrobní 
číslo, barevné provedení a podobně). Toto pole je nepovinné. Pokud chcete mít svých produktů v katalogu rozlišen kód a 
název produktu, zadávejte kód i název do prvního pole a oddělte je pomlčkou, vyplnění polí v paragonu pak může vypadat 
například následovně: 

 

Pokud chcete vyplnit další podrobnosti k zadanému produktu, můžete pomocí tlačítka se šipkou nalevo od pole s názvem 
zboží / služby otevřít přímo ceníkový záznam. V ceníkovém záznamu lze definovat další podrobnosti k danému produktu 
(např. měrnou jednotku, kategorii produktů, podkategorii), lze určit, zda se jedná o skladovou položku (produkt, pro nějž je 
vedena skladová evidence), definovat nákupní a prodejní ceny v jiných měnách. 

Při vkládání existujícího produktu, který již má zavedenu ceníkovou kartu, je možné jen začít psát název nebo kód produktu 
a našeptávač Vám bude nabízet vhodné varianty z existujících produktů (podle shody v začátku textu nebo kódu). Pozor na 
to, že do vydaného paragonu se nabízí jen ceníkové záznamy se zaškrtnutou volbou Prodej a podobně do přijatého jen 
produkty označené volbou Nákup. Produkt je z ceníku možné vyhledat také pomocí CTRL+F, kdy se hledá i podle vnitřní 
shody (jakékoliv shody v zadaném textu) nebo podle kategorií a podkategorií. 

Kromě běžných položek lze vkládat také mezisoučty, slevy a textové položky. Tyto položky vložíte pomocí volby 
v kontextovém menu nad tabulkou položek (vyvolá se pravým tlačítkem myši) anebo klávesovou zkratkou: CTRL+S pro slevu, 
CTRL+M pro mezisoučet a CTRL+T pro textovou položku. 

Mezisoučet se vloží do místa, kam ukazuje ukazatel myši a spočítá se za všechny předchozí položky od začátku (případně od 
posledního mezisoučtu). 

Sleva se vkládá pro aktuálně vybraný řádek a lze ji nechat spočítat procentně anebo zadat přesnou částkou. Procentní sleva 
se vždy vztahuje k předchozí položce, chcete-li slevu spočítat za větší skupinu položek, použijte nejprve mezisoučet a teprve 
pro tento mezisoučet zadejte slevu: 
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Jste-li plátce DPH, tak si při vkládání slev za mezisoučet (skupinu položek) dejte pozor na to, aby položky byly ze stejné 
sazby DPH. Jsou-li z různých sazeb, utvořte dvě skupiny a zadejte slevu zvlášť pro každou skupinu. 

Textová položka může obsahovat až 255 znaků. Pokud potřebujete zadat delší text, vložte pod sebe více textových položek. 
Pozor: při tisku dokladu s textovými položkami je třeba používat výchozí tiskové šablony anebo šablony z nich odvozené, 
které nemění základní podobu a strukturu tabulky položek. U vlastnoručně sestavených šablon, kde je zcela jiná či zásadně 
pozměněná struktura tabulky položek, nemusí být textová položka vytištěna správně. 

Nově vložený nebo editovaný paragon lze okamžitě vytisknout a zaúčtovat do daňové evidence (volby pod tlačítkem 
Možnosti). 

Propojení na sklad 
Paragon lze přímo propojit na sklad: pokud vyberete v paragonu sklad (tedy pole „výdej ze skladu“ u vydaného paragonu, 
resp. „příjem na sklad“ u přijatého), tak se u položek zobrazí volba „ze skladu“ / „na sklad“. Tato položka je automaticky 
zaškrtnuta pro zboží, které je již vedeno jako skladová položka. Pokud necháte volbu zaškrtnutou nebo pokud volbu sami 
zaškrtnete, tak se daná položka automaticky odepíše ze zvoleného skladu (nebo se přijme sklad – u přijatého paragonu) 
v zadaném množství (a při zadané ceně). 

Jednotlivé položky jednoho paragonu je nutné vydat z jednoho skladu / přijmout na jeden zvolený sklad (nelze provést 
vystavení paragonu s automatickým výběrem z více skladů). Pokud potřebujete vydat na paragon položky z různých skladů, 
proveďte nejprve meziskladové převody (výdej ze skladu A, příjem na sklad B) a teprve poté vystavení paragonu s výdejem 
z jednoho určeného skladu (lze to případně provést i až následně, pokud nevadí, že se na určitý krátký čas může případně 
některá skladová karta dostat do záporu). 

Při příjmu zboží na sklad z přijatého paragonu se zboží do skladu přijme v ceně udané na paragonu. Jedná se o prostou 
nákupní cenu, bez započtení dodatečných nákladů (doprava, poplatky apod.), u neplátce včetně DPH, u plátce v základu 
(bez DPH). 
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Tisk paragonů 
Paragony lze z PROFITu tisknout dvěma způsoby: standardním tiskem na A4 (popř. na A5) anebo tiskem na „úzké“ pokladní 
tiskárně. 

Standardní tisk (A4/A5) 
Tento tisk je v principu shodný s tiskem faktur nebo objednávek. Tisknout lze na běžných tiskárnách ve formátu A4, popř. 
A5, přičemž obsah tisku, formátování i rozložení lze upravovat v RTF šabloně (více informací k tomuto tématu najdete 
v kapitolách Tisk faktur a Tisk dokladů). Tímto způsobem probíhá také uložení paragonu do PDF. 

Ukázka tisku paragonu na standardní tiskárně /uložení do PDF: 

 

Tisk na pokladních tiskárnách 
Chcete-li pro tisk paragonů použít pokladní tiskárnu, musí být kompatibilní s Windows, tzn., musí mít vlastní ovladač anebo 
ji musí být možné použít s Windows ovladačem „Generic / Text Only“. 

Konfigurace tiskárny pro tisk na pokladní tiskárny se v PROFITu provádí v Možnostech nastavení systému na kartě Program. 
Formát tisku na pokladních tiskárnách – na rozdíl od standardního tisku přes RTF šablony – není plně uživatelsky 
konfigurovatelný. U tisku je možné volit, zda mají být položky vypisovány na jedné řádce nebo dvouřádkově, lze nastavit 
logo či zvolit šířku tisku, ale ostatní obsah je pevně daný. Není možné změnit ani jazyk tisku, kterým je v současné verzi 
pouze čeština. 

Ukázka tisku paragonu na pokladní tiskárně v grafickém režimu s logem (jednořádkový formát položek): 
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Ukázka tisku paragonu na pokladní tiskárně v textovém režimu: 

 

Upozornění: přes naši snahu o maximální kompatibilitu nemůžeme garantovat 100% funkčnost se všemi modely tiskáren 
na trhu a je vždy lepší si tiskárnu nejprve otestovat a teprve poté zakoupit nebo využít možnost vrátit výrobek (např. při 
nákupu přes e-shop to lze do 14 dnů). 

Pokladní prodej 
Standardní formulář pro vkládání paragonů sice umí načítat položky čtečkou čárových kódů, zobrazovat výstup na 
zákaznický displej a tisknout účtenky na pokladní tiskárně, uživatelská obsluha v tomto formuláři ale není přizpůsobena pro 
pokladní provoz. Máte-li licenci PLUS, tak v Možnostech nastavení systému na kartě Paragony je proto možné aktivovat 
použití speciálního okna optimalizovaného pro pokladní provoz. Toto okno se poté bude nabízet na prvním místě pod 
menu Paragony (anebo na klávesu F3) a umožňuje plně „bezmyšovou“ obsluhu, kdy lze vše efektivně obsluhovat 
z klávesnice a lze jej mít zobrazené na celou obrazovku s lépe čitelným (větším) fontem: 
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Kromě klávesových zkratek viditelných na obrazovce lze dále použít zkratky CTRL+T pro vložení textového řádku a zkratku 
CTRL+F12 pro opakování tisku dokladu z předchozího prodeje. 

Veškeré vložené prodeje se on-line účtují do daňové evidence, resp. podvojného účetnictví (dle předvoleb firmy). Položky 
se v závislosti na nastavení mohou on-line odečítat ze skladu. Záznamy se standardně vkládají do knihy vydaných paragonů 
s výjimkou případu, kdy je obchod nad 10 000 Kč (zákonný limit pro vystavení řádného daňového dokladu) – pak systém 
nabídne uložení do knihy vydaných faktur. 
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Faktury 
Faktura je vyúčtování – doklad, na jehož základě probíhá většina transakcí mezi podnikatelskými subjekty. Podle směru 
systém rozlišuje faktury přijaté a vydané.  
 
Vydaná faktura je faktura vystavená Vaší firmou vašemu zákazníkovi, za touto fakturou očekáváte platbu ve váš prospěch 
(příjem). 
Přijatá faktura je faktura vystavená Vaším dodavatelem, který očekává platbu od Vás (z vašeho pohledu výdaj). 
 
U plátců DPH představuje faktura většinou zároveň tzv. daňový doklad (dokladu s vyúčtováním DPH s náležitostmi podle 
zákona o DPH). Vystavením nebo přijetím faktury - daňového dokladu - vzniká plátci DPH daňová povinnost (za vydanou 
fakturu) či nárok na odečet DPH (za přijatou fakturu) a to bez ohledu na to, zda byla faktura uhrazena. Z tohoto důvodu je 
v případě plátců DPH vhodné používat zálohové faktury (označované též jako tzv. proforma-faktury). Zálohová faktura na 
rozdíl od běžné faktury není daňovým dokladem a nezakládá daňovou povinnost nebo nárok na odečet. Běžným postupem 
je vystavení zálohové faktury a teprve po její úhradě vystavení řádné faktury (daňového dokladu). 
 
Systém rozlišuje obdobně jako u řádných faktur agendu přijatých a vydaných zálohových faktur. Dle popsaného členění 
systém obsahuje několik knih faktur, které poskytují přehled o všech evidovaných fakturách. 

Knihy faktur 
Knihy faktur jsou okna typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny všechny faktury daného typu podle zvoleného období. 

Období přehledu a typy zobrazených záznamů se volí v liště, kterou lze zobrazit / skrýt pomocí tlačítka Možnosti v pravé 
dolní části okna: 
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V přehledu je možné provádět z kontextového i hlavního menu tyto hlavní akce: 

- vložení nové faktury 
- editace faktury 
- kopie faktury 
- vymazání nebo storno faktury 
- vygenerování faktury ze zálohové faktury 
- zobrazení / editace úhrad faktury 
- tisk faktury 
- uložení faktury do PDF 
- odeslání faktury ve formátu PDF nebo ISDOC e-mailem 
- filtr / hledání záznamů 
- uložení záznamů do souboru (TXT, CSV, XML nebo ISDOC) 
- export tabulky do Excelu (nebo Calcu u OpenOffice) 
 
Standardně je v knize vybrán jeden řádek (označen modrým pruhem). Vybraná nabídka z menu nebo z panelu nástrojů 
(tlačítkové lišty) se vztahuje k tomuto záznamu. Mezi záznamy lze procházet pomocí kláves kurzorových šipek (nahoru a 
dolu) nebo prostě kliknutím na požadovaný řádek. Potřebujete-li ale provést nějakou akci pro více faktur najednou (např. 
vytisknout) lze vybrat více řádků klikáním s přidrženou klávesou CTRL. Pomocí klávesové zkratky CTRL+A lze vybrat všechny 
zobrazené řádky knihy najednou. Pozor: ne všechny funkce lze ale vyvolat pro více označených záznamů najednou, typicky 
lze takto hromadně např. tisknout, ukládat do PDF nebo hromadně smazat označené faktury. 

Systém obsahuje tyto knihy faktur: 
 
- Kniha vydaných faktur – obsahuje všechny vydané (řádné) faktury za zvolené období 
- Kniha přijatých faktur – obsahuje všechny přijaté (řádné) faktury za zvolené období 
- Kniha vydaných zálohových faktur – obsahuje všechny vydané zálohové faktury za zvolené období 
- Kniha přijatých zálohových faktur – obsahuje všechny přijaté zálohové faktury za zvolené období 

Vložení / editace faktury 
Okna pro vložení nebo editaci faktur (přijatých i vydaných, zálohových i běžných) jsou rozděleno do několika základních 
sekcí: dodavatel (v případě vydané faktury vaše firma), odběratel (v případě přijaté faktury vaše firma), základní údaje (čísla 
faktury, dodacího listu, data), informace o předepsané úhradě, textové položky a informace o fakturovaných položkách: 
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Informaci o protistraně (tedy o odběrateli v případě vydané faktury, resp. dodavateli v případě přijaté) lze vybrat ze 
seznamu z adresáře nebo lze zadat novou firmu, která se po uložení faktury do adresáře automaticky propíše. Pomocí 
malého tlačítka vedle políčka protistrany lze přímo otevřít záznam adresáře, kam lze zapsat další údaje o protistraně. 

Existující protistranu lze vyhledávat prostým psaním názvu protistrany, systémový našeptávač bude automaticky nabízet 
existující protistrany podle shody začátku textu. Pomocí CTRL+F lze otevřít okno pro hledání, kde lze hledat i podle shody 
vnitřní části textu (jakákoliv shoda) nebo podle města. 

U vydané faktury lze rozlišit odlišnou fakturační a dodací adresu. Přímo na formuláři je zobrazena fakturační adresa, má-li 
být fakturované zboží dopraveno na odlišnou adresu, lze ji zadat pomocí tlačítka dodací adresa. Při vkládání odlišné dodací 
adresy je vhodné určit, zda se jedná o odlišnou dodací adresu stejného zákazníka nebo jde o dodávku úplně jinému 
subjektu – údaje se odpovídajícím způsobem propíší do adresáře: 

 

V poli Typ faktury lze volit z Vámi definovaných typů faktur, výběr typu faktury může ovlivnit číslování, způsob tisku a 
zaúčtování faktury. Více k tomuto tématu je v kapitole Vlastní typy faktur (dokladů). 

U přijaté faktury lze zadat procento daňové uznatelnosti. Výchozí hodnotou je 100%, což říká, že daný doklad je plně 
daňově uznatelný. Se zadaným nižším procentem se do daní (DPFO, DPH) započte jen daňově uznatelná část dokladu. 

Informace o úhradě faktury představují předepsanou formu úhrady. Informace o předepsané formě úhrady však 
nepředstavují samotnou platbu, chcete-li zadat fakturu jako uhrazenou, použijte volbu zapsat úhradu pod tlačítkem 
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možnosti. Chcete-li zapisovat úhradu až když skutečně přijde na účet, fakturu vložte bez zaškrtnutí zapsat úhradu a platbu 
zapište následně (až když skutečně přijde) pomocí funkce v okně Kniha faktur.  
 
Má-li faktura zaplacenu část nebo celou částku na základě již vystavené zálohové faktury, vyberte tuto zálohovou fakturu ze 
seznamu v příslušném poli. Zálohové faktury nabízené v tomto seznamu jsou ty, které dosud nejsou přiřazeny k žádné 
řádné faktuře a jsou na stejného zákazníka. Pokud bylo vystaveno více zálohových faktur, které mají být zahrnuty do 
vystavané řádné faktury, použijte tlačítko více, čímž se otevře okno pro editaci seznamu zálohových faktur. 

Jste-li neplátce DPH, pak vydaná faktura neobsahuje informace o DPH, položky faktury jsou vedeny v konečných cenách 
(neobsahují DPH). V případě, že jste plátce DPH (nebo v případě přijaté faktury) jsou v položkách sloupce pro rozlišení 
sazby DPH, ceny bez DPH, výše DPH a celkové ceny: 

 
 
U přijatých faktur je i u neplátce rozlišeno DPH z důvodu možnosti přesného přepsání dodavatelských faktur do evidence. 
Z tohoto důvodu je také u přijatých faktur možné přímo editovat i pole DPH, aby bylo možno přepsat přijatou fakturu 
například i s nestandardně zaokrouhleným DPH. 

Výchozí hodnoty pro nově vloženou fakturu (jako např. výchozí datum splatnosti, výchozí forma úhrady, konstantní symbol, 
variabilní symbol atd.) jsou přednastaveny podle nastavení v okně Možnosti nastavení systému. 

Vkládané položky se automaticky propíší do ceníku, který najdete pod menu Nastavení. Do ceníku se propisují pole Název 
zboží / služby, Cena ks (bez DPH), sazba DPH %, Cena ks včetně DPH (dopočítá se). Pole Podrobnosti se do katalogu 
nepropisuje, je určeno pro bližší specifikaci daného konkrétního produktu, která může být pro každý kus jiná (např. výrobní 
číslo, barevné provedení a podobně). Toto pole je nepovinné. Pokud chcete mít svých produktů v katalogu rozlišen kód a 
název produktu, zadávejte kód i název do prvního pole a oddělte je pomlčkou, vyplnění polí ve faktuře pak může vypadat 
například následovně: 
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Pokud chcete vyplnit další podrobnosti k zadanému produktu, můžete pomocí tlačítka se šipkou nalevo od pole s názvem 
zboží / služby otevřít přímo ceníkový záznam. V ceníkovém záznamu lze definovat další podrobnosti k danému produktu 
(např. měrnou jednotku, kategorii produktů, podkategorii), lze určit, zda se jedná o skladovou položku (produkt, pro nějž je 
vedena skladová evidence), definovat nákupní a prodejní ceny v jiných měnách. 

Při vkládání existujícího produktu, který již má zavedenu ceníkovou kartu, je možné jen začít psát název nebo kód produktu 
a našeptávač Vám bude nabízet vhodné varianty z existujících produktů (podle shody v začátku textu nebo kódu). Pozor na 
to, že do vydaného paragonu se nabízí jen ceníkové záznamy se zaškrtnutou volbou Prodej a podobně do přijatého jen 
produkty označené volbou Nákup. Produkt je z ceníku možné vyhledat také pomocí CTRL+F, kdy se hledá i podle vnitřní 
shody (jakékoliv shody v zadaném textu) nebo podle kategorií a podkategorií. 

Kromě běžných položek lze vkládat také mezisoučty, slevy a textové položky. Tyto položky vložíte pomocí volby 
v kontextovém menu nad tabulkou položek (vyvolá se pravým tlačítkem myši) anebo klávesovou zkratkou: CTRL+S pro slevu, 
CTRL+M pro mezisoučet a CTRL+T pro textovou položku. 

Mezisoučet se vloží do místa, kam ukazuje ukazatel myši a spočítá se za všechny předchozí položky od začátku (případně od 
posledního mezisoučtu). 

Sleva se vkládá pro aktuálně vybraný řádek a lze ji nechat spočítat procentně anebo zadat přesnou částkou. Procentní sleva 
se vždy vztahuje k předchozí položce, chcete-li slevu spočítat za větší skupinu položek, použijte nejprve mezisoučet a teprve 
pro tento mezisoučet zadejte slevu: 
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Jste-li plátce DPH, tak si při vkládání slev za mezisoučet (skupinu položek) dejte pozor na to, aby položky byly ze stejné 
sazby DPH. Jsou-li z různých sazeb, utvořte dvě skupiny a zadejte slevu zvlášť pro každou skupinu (nebo poskytněte slevu 
jen pro jednu skupinu). 

Textová položka může obsahovat až 255 znaků. Pokud potřebujete zadat delší text, vložte pod sebe více textových položek. 
Pozor: při tisku dokladu s textovými položkami je třeba používat výchozí tiskové šablony anebo šablony z nich odvozené, 
které nemění základní podobu a strukturu tabulky položek. U vlastnoručně sestavených šablon, kde je zcela jiná či zásadně 
pozměněná struktura tabulky položek, nemusí být textová položka vytištěna správně. 

V oddíle s dalšími možnostmi (pod tlačítkem Možnosti) lze také k faktuře připojovat další dokumenty, např. obdrženou 
nabídku, excelovou kalkulaci, obrázek, schéma a podobně. Přiložené dokumenty se uloží spolu s fakturou. Přiložené 
dokumenty lze dvojklikem otevřít nebo uložit na disk. 

Propojení na sklad 
Fakturu lze přímo propojit na sklad: pokud vyberete ve faktuře sklad (tedy pole „výdej ze skladu“ u vydané faktury, resp. 
„příjem na sklad“ u přijaté), tak se u položek zobrazí volba „ze skladu“ / „na sklad“. Tato položka je automaticky zaškrtnuta 
pro zboží, které je již vedeno jako skladová položka. Pokud necháte volbu zaškrtnutou nebo pokud volbu sami zaškrtnete, 
tak se posléze tato položka automaticky odepíše ze skladu (nebo přijme na sklad – u přijaté faktury) v zadaném množství (a 
při dané/přepočtené ceně, viz níže). 

Jednotlivé položky jedné faktury je možné vydat buď z jednoho skladu / přijmout na jeden zvolený sklad (sklad se navolí 
v horní části formuláře faktury a u položek už se jen naškrtávají volby, která ano a která ne), ale lze také zadat výdej/příjem 
z různých skladů (v horní části formuláře zvolíte variantu různé sklady a u položek pak vybíráte sklad pro každou zvlášť). 

Při příjmu zboží na sklad by se zboží mělo přijímat na sklad v tzv. pořizovací ceně. Pořizovací cena je kupní cena (nebo též 
tzv. cena pořízení) po odečtu všech uplatněných slev (-) se započtením případných vedlejších pořizovacích nákladů (+). 
V jednoduchých případech, kdy faktura neobsahuje žádné slevy ani vedlejší náklady, se jako příjmové (pořizovací) ceny 
přebírají prosté jednotkové ceny nakoupeného zboží tak, jak jsou ve faktuře uvedeny (u neplátce včetně DPH, u plátce 
v základu – bez DPH). Pokud však faktura slevy nebo pořizovací náklady obsahuje, měly by být započteny do pořizovací 
skladové ceny. Jako vedlejší pořizovací náklady lze uplatnit pouze fakturované výdaje související přímo s pořízením daného 
zboží (např. cena dopravy, balení, pojištění přepravy atd.). V okně Možnosti nastavení na kartě Sklady je možné navolit, jaká 
má být reakce systému, pokud se na sklad bude propisovat přijatá faktura obsahující slevy nebo neskladové položky, které 
mohou být považovány za vedlejší pořizovací náklady. Volit je možno mezi variantami vždy započítat do pořizovacích cen, 
nikdy nezapočítávat a dotázat se (výchozí nastavení). Pokud na faktuře máte neskladové položky, z nichž některé 
představují vedlejší pořizovací náklady a jiné ne (jde tedy o nesouvisející jiné položky), nelze to automaticky zpracovat – 
takovou fakturu je nutné rozdělit do dvou záznamů v systému (což není nic problematického, třebaže faktura je fyzicky 
jeden doklad, pokud obsahuje dvě nesourodé skupiny produktů a služeb, lze ji ve své vnitřní evidenci mít zapsánu jako dva 
záznamy). 

Při vkládání přijaté faktury můžete také zadat výrobní čísla jednotlivých produktů. Funkce pro vložení výrobních čísel se 
vyvolá z kontextového menu anebo zkratkou CTRL+N. Kromě výrobních čísel lze zadat také další vlastnosti jednotlivých 
kusů (barva, velikost, datum spotřeby, další vlastnosti). Při vkládání vydané faktury lze vybírat z výrobních čísel evidovaných 
pro daný artikl na skladě. 

Vývoz 
Při vývozu (dodání zboží nebo služeb do zahraničí) mohou vznikat povinnosti k registraci k DPH. U vývozu do zemí EU platí, 
že s jakýmkoliv prvním takovým obchodem s podnikající osobou se z neplátce DPH automaticky stává minimálně tzv. 
osobou povinnou k dani (de facto plátcem DPH, vzniká povinnost registrovat se u finančního úřadu). Dále je třeba pohlídat 
pravidlo, že pokud překročíte roční limit 10 000 EUR prodaného zboží a poskytnutých služeb konečným spotřebitelům ve 
všech členských státech EU dohromady, pak se musíte povinně zaregistrovat jako plátce DPH v každé jednotlivé zemi a 
odvádět DPH přímo tam anebo se registrovat ke speciálnímu režimu jednoho správního místa (One Stop Shop - OSS).  

U vydaných faktur odběrateli do zahraničí je obecně třeba určit příslušný režim vývozu. Po výběru nebo zadání zahraničního 
zákazníka se v poli Fakturační režim ve formě rozbalovacího seznamu na základě zadaného státu (systém rozliší, zda se 
jedná o členskou zemi EU nebo ne) nabídnou jednotlivé možné varianty, odpovídající členění v přiznání DPH: 
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Principiálně se u vývozu rozlišuje, zda jde o vývoz osvobozený od DPH, např. vývoz do nečlenských zemí EU nebo do EU 
osobě povinné k dani (= podnikatelskému subjektu), o vývoz obsahující tuzemské DPH (vývoz do zemí EU osobě nepovinné 
k dani (= nepodnikateli, konečnému spotřebiteli) při nepřekročení limitu, popř. o vývoz obsahující zahraniční DPH (režim 
OSS). U režimů osvobozených od DPH bude systém v položkách automaticky nastavovat nulovou sazbu a nulové DPH. 

Problematika výběru správného fakturačního režimu 
Co se týká výběru správného režimu pro danou fakturu, je třeba si nastudovat příslušnou legislativu anebo konzultovat 
s odborníky. Ne vždy je takový výběr snadný, např. určení místa plnění u dodávky služeb je problematika složitá sama o 
sobě, viz následující příklad. 

Příklad: Pořádali jsme konferenci a zúčastnili se i osoby ze zahraničí, plátci i neplátci DPH. V jakém režimu jim máme 
fakturovat? 

Pro určení místa plnění za dodávku služeb obecně není rozhodující, zda je zahraniční odběratel plátce nebo neplátce. 
Rozhodující je, zda je z pohledu zákona tzv. osobou povinnou k dani. Osoba povinná k dani je zjednodušeně řečeno 
podnikající subjekt (podnikající právnická nebo podnikající fyzická osoba) anebo jde o nepodnikající právnickou osobu (např. 
školy a podobně). Jinými slovy – osobou povinnou k dani jsou všichni kromě konečných spotřebitelů (nepodnikajících 
fyzických osob). 

U fakturace služeb osobě povinné k dani z jiného členského státu EU je obecně pro určení místa plnění rozhodující sídlo této 
osoby (tedy jde z našeho pohledu o místo plnění v zahraničí). Bylo by to takto jednoduché, kdyby v zákonech neexistovaly 
výjimky. A zde nejspíše výjimka uplatněna bude. V zákonu je totiž výjimka speciálně pro tento případ, tedy pořádání 
konference. Dle §10b zákona o dani z přidané hodnoty, který se týká stanovení místa plnění u služeb v oblasti kultury, umění, 
sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných akcí platí pravidla podle Směrnice Rady č. 2006/112/ES stanovující, že 
v tomto případě je u služeb spočívajících v oprávnění ke vstupu na akci (vstupné), vč. služeb, které s tímto oprávněním přímo 
souvisejí (služby poskytnuté v místě konání akce jako např. poplatky za šatnu či toaletu) místem poskytnutí služby místo 
konání dané akce. Do okruhu těchto akcí patří např. také výstavy, veletrhy, konference či semináře. 

Vše může ale dále komplikovat fakt, že u ostatních služeb případně poskytnutých na dané akci nesouvisejících přímo 
s danou akcí, je místem plnění v souladu se základním pravidlem obsaženém v § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty 
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místo, kde má osoba povinná k dani sídlo nebo místo podnikání, tedy u osoby povinné k dani ze zahraničí je u těchto služeb 
místo plnění v zahraničí. Naopak u osob nepovinných k dani (nepodnikatelů) bude místem plnění tuzemsko i u těchto 
ostatních služeb. 

Na tomto příkladu je ukázáno, jak je problematika výběru správného fakturačního režimu komplexní a složitá. Bez 
podrobné znalosti legislativy a přesného obsahu poskytnutého plnění není možné správný režim stanovit. Upozorňujeme 
na to, že my se takovouto konzultační činností nezabýváme a v rámci podpory programu vám nebudeme moci radit s tím, 
jaký fakturační režim máte do svých zahraničních faktur zadávat. 

Vývozní režim OSS 
Specifickým režimem vývozu je režim tzv. jednoho správního místa (One Stop Shop – OSS). Tento režim není povinný, jedná 
se o volbu podnikatelského subjektu prodávajícího zboží nebo poskytujícího vybrané služby konečným spotřebitelům 
(nepodnikatelům) v rámci zemí EU, kde pokud překročí roční limit 10 000 EUR bez DPH za všech členské státy EU 
dohromady, pak se musí buď povinně registrovat jako plátce DPH v každé jednotlivé zemi a odvádět DPH přímo tam anebo 
se registrovat u české daňové správy k odvádění těchto daní prostřednictvím režimu OSS.  

V případě, že se k režimu OSS zaregistrujete, zaškrtněte volbu v nastavení (menu Nastavení → Možnosti → Firma → 
Registrace k DPH → Registrace k režimu OSS) a můžete daný režim využívat ve vystavovaných fakturách. Do faktur vždy 
zadávejte výši sazby DPH pro daný produkt dle legislativy daného státu (je třeba si danou sazbu zjistit z veřejných zdrojů). 
Následně pak budete podávat Přiznání k DPH v režimu OSS, které z PROFITu vygenerujete ve formátu XML funkcí pod menu 
Daně. Dejte pozor na to, že toto přiznání je vždy podáváno čtvrtletně, i u měsíčních plátců DPH a také na to, že jakmile 
máte k OSS registraci, podáváte přiznání i za čtvrtletí, ve kterých nemáte žádnou fakturaci. 

Dovoz 
U neplátce DPH je opět třeba si dát pozor na to, že objednáním služby nebo zboží od dodavatele z jiného členského státu 
EU se automaticky stáváte tzv. osobou povinnou k dani (de facto plátcem DPH, vzniká povinnost registrovat se u finančního 
úřadu). U obchodu s dodavateli ze zemí EU jde pak vždy o bezcelní dovoz, není třeba zboží deklarovat na celním úřadě a 
platit clo. 

Při dovozu z třetích zemí je třeba pohlídat zákonné povinnosti a vyžadují-li to předpisy dovážené zboží řádně proclít a 
dodanit na celním úřadě. Z pohledu daně z příjmů jsou clo a vyměřené DPH pro neplátce výdaje daňově uznatelné a proto 
je třeba je zapsat do systému. Je možné je připsat na dodavatelskou fakturu nebo zapsat na separátní fakturu 
s protistranou Celní úřad (viz popis níže u plátce DPH). 

U přijatých faktur od dodavatele ze zahraničí je třeba správně rozlišit příslušný režim dovozu. Po zadání zahraničního 
dodavatele se v poli Fakturační režim ve formě rozbalovacího seznamu na základě zadaného státu (systém rozliší, zda se 
jedná o členskou zemi EU nebo ne) nabídnou jednotlivé možné varianty, odpovídající členění v přiznání k DPH: 
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Při režimech dovozu ze zemí EU není nutné zboží clít a dodaňovat na celním úřadě, ale je nutné toto zboží zahrnout do 
přiznání k DPH do příslušných kolonek, přičemž dvojitým zápočtem (na vstupu i výstupu) je efekt této operace pro plátce 
zpravidla nulový. Aby však bylo možné následně správně určit, do které kolonky přiznání DPH každá položka spadá, je nutné 
na přijaté faktuře od plátce DPH ze země EU zvolit pro každou položku tuzemskou sazbu DPH, přičemž ale samotné DPH je 
třeba ponechat nulové (poznámka: systém touto logikou položky automaticky vyplňuje). Imaginární DPH, které se dvojitě 
započte do přiznání (ale reálně se nikde neplatí, máte-li nárok na odečet tohoto DPH na vstupu), se objeví až 
v reportu/přiznání DPH. 

V případě dovozu ze třetích zemí (nečlenů EU) je zpravidla uplatňován režim volného oběhu, kdy je nutné na celním úřadě 
dovážené zboží deklarovat pomocí Jednotného správního dokladu (JSD). Postup vyplnění faktury do PROFITu je v tomto 
případě obdobný jako u dovozu z EU, tzn., zadáte pro každou položku tuzemskou sazbu DPH, ale samotné DPH necháte 
nulové. Imaginární DPH, které se dvojitě započte do přiznání, se objeví až v reportu/přiznání DPH (předpokládá se, že máte 
nárok na odečet tohoto DPH na vstupu). 

Ve výjimečných případech může dojít k tomu, že správcem DPH je celní úřad. V případě vyměření tuzemské DPH celním 
úřadem je takto vyměřenou daň nutné zaplatit a následně je možné ji standardně započíst „na vstupu“ v přiznání k DPH. 
Jsou dvě možnosti, jak tuto situaci do systému zadat: 

1) Připsat clo a tuzemské DPH stanovené celním úřadem do dodavatelské faktury. Na zaznamenávanou fakturu pak lze 
nahlížet jako na kompilát originální dodavatelské faktury a celní deklarace. Takový postup není nelegální (pravidla vedení 
evidence přijatých faktur nejsou legislativou přesně stanovena a popsané shrnutí nevylučují), vede ke stejným daňovým 
výsledkům a jeho výhodou je jednoduchost. 

2) Zadat clo a tuzemské DPH na separátní fakturu. Na této faktuře může být jako protistrana uvedeno Celní úřad, ale pozor: 
jako stát a režim dovozu musí být uvedeny stejné údaje jako na dodavatelské faktuře, aby došlo ke správnému započtení do 
reportu DPH. Dále je nutné si dát pozor i na to, aby se v této separátní faktuře nezopakoval základ DPH (celnímu úřadu se 
platí jen clo a vyměřené DPH, již ne základ!) – je tedy nutné základ ponechat nulový, zadat sazbu DPH a ručně vložit 
vyměřené DPH. 
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V případě přijetí služeb od subjektu ze zahraničí je obecně jako místo plnění rozhodující sídlo příjemce služby (tedy Vaší 
firmy) a jde tedy zpravidla o transakci podléhající tuzemskému DPH. 

V případě přijetí služby ze zahraničí (nečlenské země EU) s místem plnění v zahraničí podle §10 zákona o DPH (např. účast 
na zahraniční konferenci) však transakce podléhá danění DPH v zahraničí a do tuzemského DPH nevstupuje. Z pohledu 
(domácí) daně z příjmů platí, že je-li daňově uznatelný základ, je uznatelné i takto zaplacené zahraniční DPH. V systému 
proto při použití tohoto fakturačního režimu dojde k tomu, že takto zapsaná faktura nebude zahrnuta do reportu Přehled 
DPH a při zaúčtování do daňové evidence zapíše případné DPH jako daňově uznatelný výdaj. 

Specifické varianty faktur 
Entita typu „faktura“ v PROFITu může v praxi představovat více druhů obchodních, daňových či zúčtovacích dokladů. 
Nejčastěji faktura zastupuje tyto role: 

- vyúčtování dodaného zboží / služeb 

- předpis úhrady 

- daňový doklad dle zákona o DPH 

Typickým použitím faktury je tedy vystavení dokladu, který kombinuje všechny tyto role. Této multi-roli odpovídá výchozí 
podoba tiskových šablon: v záhlaví nese označení „Faktura – daňový doklad“, obsahuje jak část s rozpisem dodaných 
položek, část obsahující předpis úhrady (forma, splatnost, částka, platební údaje), tak část s vyúčtováním DPH. 

Pomocí tisku přes speciální šablony lze docílit toho, aby se vytiskla podoba dokladu v zúžené roli, např. pomocí šablony 
„Dodací list“ lze vyjet z knihy faktur doklad v roli „vyúčtování dodaného zboží“. 

Kromě těchto rolí lze ale faktury v PROFITu využívat také v dalších odvozených variantách, zejména „Daňový doklad na 
přijatou zálohu”, „Zúčtovací faktura“ a „Dobropis“. Všechny tyto specifické typy faktur se týkají primárně plátců DPH (u 
neplátců nedává jejich použití velký smysl). 

Daňový doklad na přijatou zálohovou platbu (DDPZP) 
Zákon o DPH stanovuje plátci DPH povinnost do 14 dnů od přijetí zálohové platby vystavit daňový doklad. 

V PROFITu to realizujete novou vydanou fakturou, přičemž zvolíte typ Daňový doklad a do položek vložíte zápis, jako např. 
zde pro přijetí zálohy ve výši 100000 Kč: 

 

Poznámka: v tomto příkladu nyní není podstatné, zda záloha byla hrazena na základě vystavené zálohové faktury anebo ne. 
V obou variantách je postup víceméně podobný. Pokud však vystavujete DDPZP na základě zálohové faktury, doporučený 
postup je použít funkci Vygenerovat fakturu z knihy zálohových faktur. 

Daňový doklad pak můžete vytisknout či uložit do PDF pomocí standardní šablony „Daňový doklad [CZE].rtf“. 

Zúčtovací faktura 
Zúčtovací (konečná) faktura se vystavuje při vyúčtování dlouhodobé zakázky, kdy se shrnuje dohromady dodané zboží, 
služby a odečítají se přijaté zálohy. Rovněž pro doklad v této roli využijete v PROFITu vydanou fakturu s typem Zúčtovací, 
přičemž do položek vložíte potřebný rozpis a odečtete přijaté zálohy zápornými čísly, např. takto: 
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Všimněte si, že zúčtovací faktura může v součtu končit doplatkem (tedy zároveň slouží jako předpis úhrady pro doplacení a 
daňový doklad na tuto zbývající částku), může ale také vyjít na nulu (slouží tedy opravdu jen jako vyúčtování), případně 
přeplatkem. Z pohledu DPH je podstatné použití odpočtů v záporných číslech. Tímto způsobem se zamezí tomu, aby se DPH 
za částky přijatých záloh odvádělo duplicitně a také aby si zákazník nemohl odečítat DPH dvakrát. V případě, že po odečtu 
záloh vyjde doplatek (číslo větší než nula), zúčtovací faktura pak slouží jako daňový doklad na tuto částku a PROFIT to takto 
automaticky započte do přiznání k DPH. Pokud by vyšla záporná částka k úhradě, tedy přeplatek (vracení rozdílové částky 
zákazníkovi), tak bude taková zúčtovací faktura sloužit de facto jako opravný daňový doklad (dobropis), kde se tedy snižuje 
celkové DPH zakázky (a výše odvodu v přiznání), do tisku je pak ale vhodné zajistit správné označení dokladu („Opravný 
daňový doklad“, viz dále). 

Pokud vystavujete zúčtovací fakturu na základě zálohové faktury, doporučený postup je sestavit ji z knihy zálohových faktur 
pomocí funkce Vygenerovat fakturu. 

Zúčtovací faktura se standardně tiskne či ukládá do PDF pomocí výchozí šablony „Faktura [CZE,sDPH].rtf“. 

Dobropis (opravný daňový doklad) 
Dobropisem (opravným daňovým dokladem) se řeší částečné nebo úplné storno dříve vydaného dokladu tak, aby vše 
splňovalo zákonné náležitosti, zejména co se týká DPH. 

V PROFITu je dobropis jen další rolí faktury. Vystavíte jej tedy tak, že vložíte fakturu typu Dobropis a do položek zadáte ty 
části, které se z původního dokladu ruší/opravují, v záporných částkách. 

Např. vrácení 3 ks šatních skříní z předchozího případu by vypadalo takto: 

 

Používáte-li sklady, dejte pozor na to, že vracené zboží nelze automaticky z dobropisu zpětně naskladnit. Je tomu tak proto, 
že zboží musí být naskladněno v původní nákupní ceně a pokud by se naskladnilo z dobropisu s prodejní cenou, ovlivnilo by 
to nepřípustně skladové ocenění. Proto v dobropisu u vracených položek odškrtněte příznak „ze skladu“ a zboží na sklad 
vraťte ručně skladovou příjemkou (anebo stornujte původní výdej ze skladu). 

Při tisku dobropisu je třeba zajistit, aby byl doklad správně označen termínem „Opravný daňový doklad“. Ponecháte-li 
připravenou šablonu „Dobropis [CZE].rtf“, bude toto zajištěno. V opravném daňovém dokladu by také měla být reference 
na číslo daňového dokladu, který je tímto opravován. Tuto informaci proto zadávejte do tištěné poznámky. 

Použití vlastních typů dokladů pro specifické varianty faktur 
PROFIT s licencí PLUS umožňuje definovat vlastní typy dokladů (viz následující kapitola). Tímto způsobem si můžete pro 
lepší přehlednost vyčlenit daňové doklady na přijatou zálohu, zúčtovací faktury či dobropisy do samostatných knih anebo 
jim přidělit vlastní číselnou řadu. 

Vlastní typy faktur 
Systém PROFIT podporuje definici vlastních typů dokladů, čímž je možné přizpůsobit jednotlivé doklady různým skupinám 
zákazníků nebo dodavatelů nebo svým odlišným podnikatelským činnostem. Nadefinovaným typům faktur lze zvolit vlastní 
formát číslování, vlastní tiskovou šablonu, vlastní účetní šablonu nebo vlastní knihu. Každý typ faktury se tedy může číslovat 
svou číselnou řadou, tisknout se podle vlastní šablony (např. v cizím jazyce, nebo s jiným logem a podobně) a účtovat se 
odlišně (např. na jiné příjmové nebo výdajové středisko), přičemž tyto vlastnosti jsou volitelné (lze například využít jen 
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oddělenou číselnou řadu, ale tisknout i účtovat standardně). Nadefinujete-li typu faktury vlastní knihu, nebudou se tyto 
faktury zařazovat do standardní knihy, ale do vlastní, jejíž název se objeví v hlavním menu pod položkou Faktury. 

V okně Možnosti nastavení systému na záložkách Faktury (pro řádné i zálohové faktury), Paragony (pro zjednodušené 
doklady) a Objednávky lze pod tlačítky Definovat typy otevřít okno, ve kterém si můžete nadefinovat své typy faktur 
(paragonů, objednávek): 

 

Lze nadefinovat celkem až 15 typů dokladů, každý typ dokladu musí mít unikátní jméno. Kromě názvu můžete navolit, zda 
se má používat vlastní číselná řada, tisková nebo účetní šablona. Pokud některou z těchto voleb zaškrtnete, objeví se Vám 
v okně u Možnosti nastavení systému na příslušných záložkách nové volby pro definici číselné řady, tiskové nebo účetní 
šablony pro fakturu (doklad) daného typu. 

Při definici formátu číselné řady je třeba pamatovat na to, že čísla musí být vždy unikátní, není možné, aby se faktury dvou 
typů „setkaly“ na stejném čísle. Doporučujeme tedy do formátu čísla zahrnout nějakým způsobem typ faktury, např. na 
první místo číselné řady si dejte číslo nebo písmeno daného typu. Např. formát E######### pro faktury E-SHOP a 
H######### pro faktury HOTELY, nebo 1######### a 2#########, případně včetně kombinací s číslem roku (měsíce), 
pokud jej takto používáte (takže například E#######YY nebo EYY####### a podobně). 

Pokud po definici typů faktur budete zakládat novou fakturu, systém Vám v políčku Typ faktury bude nabízet z Vámi 
definovaných typů. Předvyplněná hodnota bude na tom typu, který byl v okně definice typů označen jako výchozí. Má-li typ 
faktury nastaveno vlastní číslování, je číslo faktury přiděleno podle zvoleného typu. Při tisku se použije nadefinovaná 
tisková šablona, pro zaúčtování úhrady se použije nadefinovaná účetní šablona (bylo-li pro typ navoleno). 

Tisk faktury 
Faktury ze systému PROFIT jsou tištěny podle upravitelných šablon. Po instalaci obsahuje systém několik připravených 
šablon k okamžitému použití bez úprav pro tisk faktur a dodacích listů. 

Před tiskem se vždy zobrazí okno, kde lze vybrat šablonu pro tisk: 
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Předvyplněna je šablona podle nastavení systému (buď standardní pro tisk faktur, nebo podle vlastního typu faktury 
šablona, která byla tomuto typu přiřazena). Pro každý jednotlivý tisk si ale můžete vybrat i jinou šablonu. 

V názvu šablony jsou v hranatých závorkách použity následující kódy: 

 CZE / ENG – tisk v češtině nebo v angličtině 
 bezDPH / sDPH – varianta tisku pro neplátce nebo plátce DPH 

 
Tedy například označení Faktura [ENG,sDPH] znamená tisk faktury plátce DPH v angličtině. 

Úprava tiskových šablon 
Dodané standardní tiskové šablony si můžete upravit podle vlastních potřeb, do šablon lze vložit vaše logo, naskenované 
razítko či podpis, lze upravit texty, rozložení atd. Výchozí šablony jsou po instalaci systému umístěny v adresáři Templates 
(pod složkou, kde je instalován systém) a lze je upravit přímo v PROFITu přes volbu v okně tisku pod tlačítkem Možnosti 
anebo v externím RTF editoru. 

Po instalaci naleznete v adresáři Templates také ukázku jedné takto upravené šablony (Ukázka upravené šablony - Faktura 
s logem a razítkem s podpisem.rtf), výtisk faktury pomocí této šablony vypadá takto: 
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Další informace k úpravám šablon najdete v kapitole Tisk dokladů → Úprava skových šablon. 

Další druhy tisků z knihy faktur – obálky, upomínky, složenky, podací lístky 
Prostou výměnou tiskové šablony lze kromě jiných variant faktury (např. v angličtině) vytisknout také jiné doplňkové tisky 
k faktuře. Takto lze pomocí připravených šablon tisknout obálky, upomínky, složenky nebo podací lístky. 

Tisk upomínek 
Pro tisk upomínky lze využít přibalenou standardní šablonu, jejíž text lze případně doplnit o vaše další ustanovení (sankční 
podmínky, upozornění na právní a jiné cesty vymáhání pohledávky atd.). 

Tisknout upomínky lze i hromadně, lze např. nastavit filtr s podmínkami: Datum splatnosti < dnešní datum A Neuhrazeno > 
0, poté vybrat všechny záznamy pomocí CTRL+A a dát tisk s upomínkovou šablonou. Při takovém tisku se tiskne samostatná 
upomínka pro každou fakturu i v případě, že je jich více od jednoho zákazníka. Pokud chcete více neuhrazených faktur po 
splatnosti sloučit do jedné upomínky, použijte tisk s upomínkovou šablonou z adresáře. 

Tisk složenek 
Pro tisk složenky jsou k dispozici šablony pro normální složenky typu A (platba na účet) nebo C (platba s doručením 
hotovosti). Pozor na to, že použitím šablony pro složenku nevytisknete samotnou poukázku jako takovou, tisknou se jen 
vyplňované hodnoty do příslušných pozic – do tiskárny je tak třeba založit prázdnou poštovní poukázku příslušného typu. 

Tisk poté doplní do poukázky hodnoty podle vybrané faktury: 
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Tisk podacího lístku 
Podobný tisku složenek je i tisk podacího lístku České pošty. Také zde se musí nejprve do tiskárny založit prázdný formulář 
(lístek založit zcela ke kraji pro tisk do levé strany A4 → ve většině tiskáren tedy k pravé straně zásobníku papíru!), kam 
PROFIT dotiskne adresy a další vyplňované údaje: 

 

Upozornění: tisk do poštovní poukázky nebo podacího lístku může být ovlivněn vlastnostmi použité tiskárny, ne 
každá tiskárna dokáže dotisknout vše až do okrajů papíru, případně může dojít i k nepřesnému umístění políček. 
Tyto nedostatky nejsou chybou PROFITu, v případě uvedených potíží je třeba vyzkoušet různá nastavení tiskárny, 
případně zkusit upravit tiskovou šablonu podle své tiskárny nebo zkusit použít jiný model tiskárny. 
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Daňová evidence 
Daňová evidence představuje soupisku příjmů a výdajů s členěním na zdanitelné / nedaněné příjmy a daňově uznatelné / 
neuznatelné výdaje. Daňová evidence se vede pro účely stanovení základu daně z příjmů fyzických osob (DPFO), potažmo i 
pro stanovení základu pro sociální a zdravotní pojištění (SP, ZP). Pro účely DPH není daňová evidence relevantní, DPH je 
vykazováno na základě evidence (primárních) daňových dokladů, tedy přijatých a vydaných faktur a paragonů. 

Do daňové evidence lze zapisovat jednotlivé příjmy a výdaje ručně, ale systém umí většinu záznamů generovat automaticky 
podle vložených paragonů a zápisů o úhradách faktur. 

Daňovou evidenci vedete v plném rozsahu pouze tehdy, pokud uplatňujete výdaje podle skutečnosti. Pokud uplatňujete 
výdaje procentem z příjmů, je z legálního hlediska nutné vést jen stranu příjmů (výdaje se poté stanoví procentem ze sumy 
těchto příjmů). Pro své interní účely si nicméně můžete vést i evidenci výdajů podle skutečnosti, třebaže daňově nebude 
účinná. Necháte-li systém automaticky účtovat výdaje na základě přijatých dokladů, bude Vám je do daňové evidence 
zapisovat, a to i v případě, že oficiálně používáte výdaje procentem, nicméně dle popsaného principu tyto výdaje budou 
relevantní jen pro Vaši interní potřebu (např. pro porovnání), ale pro účely stanovení základu pro daň z příjmů je systém 
neuplatní. 

Kniha příjmů a výdajů (peněžní deník) 
Kniha příjmů a výdajů je okno typu přehled a slouží jako základní nástroj pro vedení daňové evidence. Ve starší terminologii 
(„Jednoduché účetnictví“) se taková kniha nazývala peněžní deník. 

V knize jsou zobrazeny příjmy a výdaje podle zvoleného období: 

 

Období přehledu a typy zobrazených záznamů se volí v liště, kterou lze zobrazit / skrýt pomocí tlačítka Možnosti v pravé 
dolní části okna. 

V přehledu je možné provádět z kontextového menu nebo tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- vložení nového záznamu 
- editace vybraného záznamu 
- storno / smazání záznamu 
- tisk pokladních dokladů (pro hotovostní příjmy / výdaje) 
- filtr / hledání záznamů 
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- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru) 

Vložení / editace příjmu nebo výdaje 
V okně pro vložení příjmu nebo výdaje lze použít šablonu a jejím výběrem lze automaticky vyplnit většinu položek. Anebo 
můžete záznam celý vyplnit ručně (výběr šablony není povinný): 

 
 
Okno pro editaci příjmu / výdaje na rozdíl od okna pro vložení neobsahuje možnost využití šablony (použitou šablonu již 
není možné měnit): 

 

Typ platby se pro účely daňové evidence rozlišuje na hotovost (pokladnou), bezhotovostní platby (bankovním účtem) a 
účetní operace. Typ platby účetní operace využijte například pro zápis zaúčtování daňových odpisů, tedy pro operaci, která 
má vliv na váš daňový základ, ale není s ní spojen žádný aktuální převod peněz. 

Datum záznamu by mělo odrážet přesné datum, kdy došlo k toku peněz (resp. k zaúčtování účetní operace, pokud není 
spojena s tokem peněz). 
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Číslo dokladu reprezentuje u hotovostních operací číslo příjmového / výdajového pokladního dokladu. Systém je čísluje 
automaticky podle nastavení číselné řady těchto dokladů. U bezhotovostních operací reprezentuje políčko referenci na 
bankovní výpis, systém zde automaticky doplnění číslo (měsíčního) bankovního výpisu ve formátu YYYYMM, na další pozice 
si můžete doplňovat čísla položky výpisu. 

Referenční doklad (reference na fakturu, paragon či jiný primární doklad) je nepovinná položka. U automaticky 
zaúčtovaných zápisů ji systém zapíše tak, že pro rozlišení uvede nejprve zkratku typu dokladu (VF = vydaná faktura, PF = 
přijatá faktura, VZF = vydaná zálohová faktura, PZF = přijatá zálohová faktura, VP = vydaný paragon, PP = přijatý paragon) a 
pak číslo daného dokladu. 

Zatrhávací pole Daň z příjmů určuje, zda jde o příjem podléhající dani z příjmů, popř. o daňově uznatelný výdaj (vedete-li 
výdaje dle skutečnosti).  

Činnost se zadává pouze pro zdanitelné příjmy a odkazuje se na jednu z vámi provozovaných podnikatelských činností, jež 
se nastavují v okně Možnosti nastavení systému, na záložce Firma. Činnost určuje mj. také procento paušálních výdajů, 
které se uplatní pro výpočet daňově uznatelných výdajů při volbě této metody vykázání výdajů. Pro jeden příjem daňové 
evidence lze volit jen jednu činnost. Pokud potřebujete, aby se jeden příjem rozděloval mezi více činností, rozepište takový 
příjem do více záznamů. 

Typ příjmů / výdajů (v praxi označované také jako tzv. příjmové / výdajové středisko) není povinná položka, ale jejím 
zadáváním získáte možnost zobrazovat v grafické (grafy Struktura příjmů, Struktura Výdajů) anebo v číselné podobě (v 
reportu Hospodářský výsledek) informaci o podílu jednotlivých typů na celkových příjmech/výdajích. Hodnoty, ze kterých 
lze vybírat, lze nadefinovat v okně Možnosti nastavení systému pod záložkou Daňová evidence a tyto hodnoty si můžete 
nastavit zcela dle vašich potřeb.  

Informaci o protistraně lze vybrat ze seznamu z adresáře nebo lze zadat nový subjekt, který se po uložení do adresáře 
automaticky propíše. Pomocí malého tlačítka napravo od políčka protistrany lze otevřít přímo záznam adresáře dané 
protistrany, kde lze doplnit podrobné údaje. 

Editovat všechny položky lze pouze, pokud jde o zápis vytvořený ručně. U automaticky vytvořených záznamů nelze některé 
údaje editovat, pokud je chcete změnit, změňte je ve zdrojovém zápisu, do daňové evidence se změna propíše automaticky 
(např. pokud chcete změnit datum úhrady faktury, proveďte to z Knihy faktur z kontextového menu funkcí Zobrazit úhrady 
→ Editovat úhradu). 

Daňová evidence u plátce DPH 
U plátce DPH je nutné si uvědomit, že daňová evidence sleduje pouze peněžní toky (příjmy a výdaje) a je určena pro daň 
z příjmů, ne pro účely DPH. Pro účely DPH je určena evidence primárních daňových dokladů: faktur a paragonů). 

Platby obsahující DPH nesmí být vkládány ručně do daňové evidence - je nutné je zadávat jako přijaté a vydané faktury 
nebo paragony a do daňové evidence je nechávat automaticky účtovat. 

Příjmy z kapitálového majetku (z podnikání) 
Tyto druhy příjmů jsou daněny odlišným způsobem od běžných příjmů z podnikání – jsou daněny daní z příjmů, ale 
nevstupují do základu pro sociální a zdravotní pojištění. 

Pokud chcete nechat systém počítat daně a pojištění a vyplnit daňové přiznání, je třeba, aby tyto příjmy byly zapsány se 
správným typem příjmů, na který se poté odkazuje funkce pro sestavení přiznání (ve výchozím nastavení jde o typ 
„Finanční výnosy“). 

Příjmy z pronájmu soukromého majetku (dle §9) a ostatní zdanitelné příjmy (dle §10) 
Tyto příjmy, jsou-li opravdu ze soukromého majetku, nejsou z technického pohledu příjmem z podnikání (samostatné 
výdělečné činnosti) a přestože jsou zahrnovány do základu daně z příjmů, do daňové evidence v PROFITu je nezadávejte. 
Do daňové evidence PROFITu by spadaly příjmy z pronájmu obchodního majetku firmy, ale to by pak byly běžné příjmy z 
podnikání (z odpovídající registrované činnosti firmy), nikoliv příjmy dle §9. 
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V daňové evidenci PROFITu vedete výhradně příjmy z podnikání. Příjmy dle §9 a §10 zadejte souhrnným číslem až v 
parametrech pro sestavení přiznání k dani z příjmů (DPFO). 
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Účetnictví 
Účetnictví (dříve „podvojné účetnictví“) jsou dle zákona č. 563/1991 povinny vést všechny podnikající právnické osoby a 
dále všechny podnikající fyzické osoby, jejichž obrat přesahuje 25 milionů Kč anebo jsou zapsané do obchodního rejstříku. 

Modul účetnictví v PROFITu nahrazuje výchozí modul Daňová evidence. Modul není standardní součástí PROFITu, pro jeho 
použití je třeba jej aktivovat pod menu Nastavení → Moduly, přičemž do 10 záznamů v účetním deníku jej lze zkoušet 
zdarma, pro trvalé použití je ale třeba zakoupit samostatnou licenci tohoto modulu (modul není zdarma ani s licencí PLUS). 

Použití účetního modulu v PROFITu přináší mnoho výhod oproti variantě, kdy se v PROFITu vede pouze provoz a účtování 
probíhá v jiném systému: 

 Není nutné řešit přenosy dat a synchronizaci změn mezi PROFITem a externím účetním systémem, díky použití 
integrovaného řešení v PROFITu máte vše na jednom místě. 

 Většinu účetních zápisů provede program automaticky (např. zaúčtování faktur, úhrad, odpisů, cestovních příkazů, 
pokladních a bankovních operací…), díky čemuž odpadá velké množství manuální účetní práce. 

 Jednodušší technická infrastruktura – ve firmě se řeší instalace, nastavení a provoz pouze jednoho systému místo dvou. 

 Levnější pořizovací a provozní náklady – platí se jen jeden software místo dvou a navíc za ceny PROFITu, tedy obecně 
nižší než u srovnatelných programů na trhu, včetně možnosti zakoupit jednorázově časově neomezené licence bez dalších 
poplatků, což jinde bude problém nalézt. 

 Snadná obsluha ve stylu PROFITu – troufáme si tvrdit, že naše účetnictví je snazší na použití než u většiny jiných 
programů. Obsluhu účetního modulu v PROFITu zvládne i laik s určitými základními znalostmi principů účetnictví, nemusí to 
tedy být nezbytně jen kvalifikovaný účetní. 

 Automatizovaná účetní uzávěrka - nemusíte ručně provádět veškeré povinné kroky, systém provede vše nezbytné dle 
platné legislativy. 

 Sestavení účetních výkazů a daňového přiznání - na základě účetních dat systém sestaví povinné i vedlejší účetní 
výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, předvaha, účetní deník) a přiznání k dani z příjmů (DPFO nebo DPPO podle typu 
subjektu). 

Rozsah účetnictví v PROFITu 
Implementace účetnictví v PROFITu pokrývá potřeby většiny mikro či malých účetních jednotek s účetní osnovou pro 
podnikatele dle vyhlášky č. 500/2002. Pokud vaše společnost spadá do jiné kategorie, ať už velikostí (střední či velká účetní 
jednotka) anebo druhem (týká se např. nepodnikajících subjektů nebo finančních institucí, fondů a podobně), tak bohužel 
použití modulu účetnictví v PROFITu nebude vhodné. 

Rozsah funkcí modulu účetnictví v PROFITu je zúžený, nejedná se o rozsáhlé a všezahrnující řešení typu SAP. Před 
rozhodnutím, zda vést účetnictví v PROFITu, je třeba vzít na vědomí následující limity: 

 Účtuje se výhradně v domácí měně (Kč) – veškeré vazby na cizí měny jsou vedeny v rámci primárních modulů (např. 
informace o úhradě faktury v cizí měně, tj. kurz, druh a množství cizí měny, jsou zadány v samotné úhradě, účetní zápis již 
ale vše zaznamenává pouze v Kč). 

 Není zavedena kompletní analytika – veškeré případné potřebné analytické rozpady řeší PROFIT v rámci svých 
primárních modulů (např. podrobné informace o skladové zásobě jsou vedeny pod modulem sklady atd.). Klasická účetní 
analytika je v PROFITu používána jen u účtu 211 (rozlišení jednotlivých pokladen) a 221 (rozlišení jednotlivých bankovních 
účtů). 
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 Není implementováno vedení podrozvahových účtů – pokud máte povinnost účtovat o některých skutečnostech na 
podrozvahových účtech (týká se např. majetku na leasing, zástavních práv, zásob ve vlastnictví jiného subjektu a podobně), 
musíte tuto evidenci vést náhradním způsobem. 

 Sklady se účtují výhradně metodou B – tato metoda (jedna ze dvou zákonem povolených) vychází z principu, že účetní 
jednotka má kvalitní a podrobnou samostatně vedenou skladovou evidenci (v PROFITu modul sklady) a jednotlivé skladové 
operace se do účetnictví neúčtují přímo, ale vždy na začátku a na konci účetního období sumárně (řeší automaticky 
programová logika PROFITu). 

 Pouze roční uzávěrky – nejsou zavedeny žádné měsíční nebo kvartální účetní uzávěrky. 

 Nejsou implementovány výkazy peněžních toků a o změnách vlastního kapitálu – tyto výkazy jako součást závěrky 
jsou povinné u subjektů větší velikosti nebo u subjektů podléhajících auditu účetní závěrky, v PROFITu proto s ohledem na 
cílovou skupinu účetních jednotek nejsou v PROFITu obsaženy. 

Tato omezení jsou v současnosti dána a neuvažujeme v dohledné době o jejich změně.  Pokud popsaná pravidla nevyhovují 
potřebám vaší společnosti a jedná se o kritickou podmínku, bude bohužel nutné používat externí účetní systém, nikoliv 
modul účetnictví v PROFITu. 

Zahájení účtování v PROFITu – nastavení počáteční rozvahy 
Zahajujete-li účtování v PROFITu, jděte do nastavení systému (menu Možnosti → Nastavení) a na záložce Účetnictví, 
definujte počáteční rozvahu. Pokud již předtím bylo vedeno účetnictví v jiném systému, zadejte rozvahu dle konečného 
účtu rozvažného z posledního účetního období, které bylo vedeno ve starém systému. 

Pozor: přecházíte-li s účetnictvím z jiného systému do PROFITu, nelze to udělat uprostřed účetního období. Musíte 
zahájit celé období od začátku roku a zaúčtovat vše tak, jako kdyby se vše účtovalo od začátku roku v PROFITu! 

Pokud chcete zahájit účtování v PROFITu u firmy, která již má v PROFITu nějakou historii, přičemž v předchozích letech 
účetnictví vedeno nebylo, tak bohužel není technicky možné takovou firmu jen tak prostě „přepnout“ do režimu účetnictví, 
a to ani při zahájení nového období – v rámci jedné firmy nelze přeskakovat v jednotlivých letech mezi vedením a 
nevedením účetnictví. V takovém případě je tak třeba v systému nechat firmu původní, v této firmě dokončit agendu 
posledního roku a pro nový rok založit v PROFITu novou firmu v režimu vedení účetnictví a zahájit ji nastavením rozvahy. 

Při definici rozvahy musíte dodržet základní účetní pravidlo: aktiva = pasiva. 

Berte prosím na vědomí, že v dalších účetních obdobích již nelze počáteční rozvahu nastavovat. Počáteční účet rozvažný 
bude nastaven PROFITem automaticky podle konečného účtu rozvažného z předchozího období. 

Hlavní kniha 
Hlavní účetní kniha slouží pro přehled o stavech jednotlivých účtů. V knize jsou zobrazeny počáteční stavy obraty a celkové 
saldo (zůstatek) za aktuálně otevřené účetní období: 
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V hlavní knize zobrazuje PROFIT pouze účty, u kterých je v daném období nějaká aktivita, alespoň počáteční zůstatek. 

V okně je možné provádět z kontextového menu nebo tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- vložení nového účetního zápisu (viz dále) 
- otevření detailu vybraného účtu – otevře okno s chronologickým rozpisem účetních operací na daném účtu 
- provedení účetní uzávěrky (viz dále) 
- filtr / hledání záznamů 
- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru) 

Účetní deník 
Účetní deník poskytuje chronologický přehled o účetních operacích za zvolené období: 
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V okně je možné provádět z kontextového menu nebo tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- vložení nového účetního zápisu (viz dále) 
- editace účetního zápisu 
- provedení účetní uzávěrky (viz dále) 
- tisk účetního dokladu pro vybraný zápis 
- filtr / hledání záznamů 
- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru) 

Vložení účetního zápisu 
Účetní zápis se vkládá přes následující formulář: 

 

V poli předkontace můžete volit z rozbalovacího seznamu předdefinovaných kombinací účtů má dáti – dal (předkontací). 
Tyto předkontace lze definovat v nastavení účetnictví (menu Nastavení → Možnosti → Účetnictví). 

Kromě varianty zadání účtů z předkontace je možné zadat jednotlivé účty ručně. Na jedné ze stran účetního zápisu může 
figurovat také více účtů, v takovém případě pak musíte rozkontovat celkovou částku dokladu na jednotlivé účty. Tímto 
způsobem se zadává složený účetní zápis. 

V případě účtování na nákladové účty (třída 5), je možné zadat (změnit) hodnotu v poli daňová uznatelnost. Hodnotu do 
tohoto pole systém přednastaví na 100% nebo 0% podle typu daného účtu (náklady daňově uznatelné vs. náklady daňově 
neuznatelné), nicméně tuto položku můžete změnit a zahrnout tak do daňových nákladů místo 100% jen část či 0% anebo 
naopak nárokovat část či celý výdaj jako daňově uznatelný, přestože je účtován na účet formálně vedený jako daňově 
neuznatelné náklady. 

Automatické účtování 
Při ručním pořizování účetních zápisů dejte pozor na to, že řadu zápisů obstarává automaticky logika programu. Není tak 
správné snažit se tyto zápisy vkládat ručně, protože to může vést k duplikátním zaúčtováním. 

Systém prování automaticky následující automatická zaúčtování: 

 přijatý či vydaný paragon 

 přijatá či vydaná faktura 

 úhrada přijaté či vydané faktury 
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 hotovostní operace (příjem nebo výdej hotovosti) 

 bankovní operace (kreditní či debetní položky na bankovním účtu) 

 pořízení majetku (tímto je myšleno zaúčtování faktury obsahující majetkové položky) 

 vygenerování/vložení odpisů (pozor: tímto je myšleno zaúčtování odpisu ve chvíli, kdy jej v majetkové knize 
vygenerujete nebo vložíte; neznamená to, že byste odpisy nemuseli v majetkové knize generovat) 

 vložení a vyúčtování cestovního příkazu 

 veškeré skladové operace (systém provádí metodou B, tj. sumárně na začátku a na konci účetního období; neúčtují se 
tak jednotlivé skladové operace) 

 veškeré uzávěrkové operace a operace při zahájení nového účetního období 

Tyto systémem vkládané operace je možné editovat, ale jen do té míry, aby nevznikala nekonzistence mezi účetním 
zápisem a primárním dokladem (bude tak např. možné zvolit jiný účet, na který má být faktura zaúčtována, ale systém 
nepovolí změnit částku, tak aby byla odlišná od účtované faktury). 

Předkontace pro automatická účtování se nastavují pod menu Nastavení → Možnosti → Účetnictví. Je vhodné si tyto 
předkontace projít a dosadit účty, které nejlépe vyhovují pro výchozí zaúčtování daného obchodního případu. Např. pokud 
společnost prodává primárně služby je pro vydanou fakturu vhodné nastavit předkontaci 311/602,343 a pokud se zabývá 
primárně prodejem vlastních výrobků tak 311/601,343 a podobně. 

Vztah účetnictví k DPH 
Systém účtuje přijaté a vydané DPH na účet 343, tak jak je běžné. Protože však účtu 343 není vedena žádná analytika, tak 
pro správné rozčlenění do příslušných kolonek, počítá do přiznání k DPH systém vše znovu z primárních dokladů – přijatých 
a vydaných faktur a paragonů. 

Účet 343 tak v PROFITu není primárním podkladem pro sestavení přiznání k DPH, můžete jej využít pro kontrolu. Pokud by 
docházelo k větším rozdílům mezi účtem 343 a částkou vygenerovanou do přiznání k DPH, prověřte, zda jsou korektně 
zaúčtovány všechny primární doklady a také, že nebylo na účet 343 účtováno manuálně. Veškeré účetní operace obsahující 
DPH totiž nesmí být ručně vkládány přímo do účetnictví - je nutné je zadávat jako přijaté a vydané faktury nebo paragony 
a do účetnictví je nechávat zaúčtovat! 

Na účet 343 je povoleno ručně účtovat jen operaci vypořádání DPH s finančním úřadem (po přiznání), tedy odvod daně 
finančnímu úřady anebo připsání vratky DPH od FÚ. Tento účetní zápis se účtuje souvztažně mezi účty 343 a 221 a vložíte 
jej přes operaci na bankovním účtu (pod menu Peníze). Nebyly-li by dosud žádné další operace obsahující DPH v dalším 
období, tak by po této operaci měl být účet 343 teoreticky vynulován. V důsledku metodiky výpočtu DPH v přiznání – 
součtem přes jednotlivé zaokrouhlované kolonky v přiznání – však může dojít k drobnému zaokrouhlovacímu rozdílu mezi 
částkou přiznání a účtem 343. Tento rozdíl můžete vyúčtovat na vrub ostatních provozních nákladů (548), resp. ve prospěch 
účtu ostatních provozních výnosů (648). 

Účetní uzávěrka 
Účetní uzávěrku lze vyvolat z oken Hlavní kniha anebo Účetní deník. Účelem uzávěrky je provedení uzávěrkových operací, 
stanovení hospodářského výsledku a zamčení dat, bez provedené účetní uzávěrky nelze sestavit přiznání k dani z příjmů. 
Účetní uzávěrka je v PROFITu pouze roční, nelze provádět uzávěrky za kratší časová období, např. za měsíc či kvartál. 

Před provedením uzávěrky se ujistěte, že do uzavíraného účetního období byly vloženy všechny doklady, vše je zaúčtováno 
a u skladů byla provedena inventura (alespoň formálně). Před provedením uzávěrky je také doporučeno udělat zálohu dat. 

PROFIT provede během uzávěrky následující operace: 

 kontroly zaúčtování, kontroly vygenerování odpisů pro aktivní majetkové karty a další kontroly 
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 skladová uzávěrka – ocenění a zaúčtování skladových zásob k 31.12. (rozlišovány jsou zvlášť zásoby materiálu a zvlášť 
zásoby zboží, dle nastavení charakteru položek v definici vlastností jednotlivých skladů) 

 kurzová uzávěrka – výpočet a vyúčtování kurzových zisků a ztrát z přecenění pohledávek a závazků (neuhrazených či 
částečně uhrazených faktur v cizích měnách) a zůstatků na cizoměnových pokladnách a bankovních účtech ke kurzu k 31.12. 

 vyúčtování hospodářského výsledku, stanovení daňového základu a daně z příjmů 

 uzávěrka účtu 503 / uplatnění paušálních výdajů za provoz firemních vozidel 

 uplatnění ztrát z minulosti 

 převod zůstatků na závěrkové účty a uzamčení dat. 

Po provedení uzávěrky jsou data tohoto účetního období uzamčena – nelze je již měnit, ani mazat nebo vkládat nová. Toto 
uzamčení se netýká jen účetních dat, ale i souvztažných primárních dat z jiných modulů (např. faktur nebo paragonů). 
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Peníze 
Systém PROFIT umožňuje sledovat toky a zůstatky peněžních prostředků na pokladnách a bankovních a internetových 
účtech (internetové účty jsou označované také jako tzv. e-peněženky, jde například o službu PayPal), popř. též o úvěrových 
účtech (za poskytnuté nebo přijaté úvěry). Je možné vést agendu neomezeného množství pokladen či účtů v různých 
měnách. Systém provádí vedení těchto agend automaticky na základě údajů z daňové evidence, je však možné vést agendu 
i ručně nebo doplňovat údaje generované automaticky ručními vstupy. 
 
Pochopitelně podmínkou využitelnosti těchto agend je jejich úplnost. Chcete-li například, aby vaše pokladní knihy přesně 
odrážely realitu a zobrazovaly přesný stav aktuální hotovosti i minulé stavy, musí být zapsány naprosto všechny vklady a 
výběry, včetně nedaňových operací (vklad do obchodního majetku, osobní spotřeba a podobně). 
 
Základem evidence jsou Seznam pokladen, Seznam bankovních účtů, Pokladní knihy a Knihy bankovních účtů. 

Seznam bankovních účtů 
Seznam bankovních účtů je okno typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny v systému vedené bankovní, internetové a 
úvěrové účty a jejich parametry: 

 

V přehledu je možné z kontextového nebo hlavního menu provést založení nového účtu, editaci vlastností vybraného účtu 
nebo otevřít pro vybraný účet Knihu bankovního účtu. 

Seznam pokladen 
Seznam pokladen je okno typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny v systému vedené pokladny a jejich parametry: 
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V přehledu je možné z kontextového nebo hlavního menu provést založení nové pokladny, editaci vlastností vybrané 
pokladny nebo otevřít pro vybranou pokladnu Pokladní knihu. 

Kniha bankovního účtu 
Kniha bankovního účtu je okno typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny všechny operace (vklady a výběry) na vybraném 
bankovním nebo internetovém účtu v chronologickém pořadí, okno poskytuje také přehled o zůstatku po každé jednotlivé 
operaci: 

 

V přehledu je možné z kontextového nebo hlavního menu provést vložení nového vkladu nebo výběru, editaci vybraného 
záznamu a další operace oken typu přehled. 

Pokud začínáte vést evidenci v systému s nově zřízeným účtem, prvotní zůstatek je v systému pochopitelně 0 a dále se 
zůstatek bude odvíjet podle zapsaných příjmů a výdajů. 

Pokud začínáte vést evidenci v systému s existujícím účtem, zadejte počáteční zůstatek následujícím způsobem: v okně 
Kniha účtu zvolte funkci Vložit příjem, vyplňte datum, ke kterému chcete nastavit počáteční stav, odškrtněte pole Do daně 
z příjmů, jako text si dejte poznámku např. „Nastavení počátečního stavu“ a vyplňte částku - zůstatek k tomuto datu. 
Ostatní pole můžete nechat prázdná. Toto nastavení počátečního zůstatku můžete udělat i pokud již v knize máte zapsány 
nějaké pohyby, systém po vložení počátečního zůstatku knihu celou přepočte. 

Podmínkou využitelnosti této knihy je úplnost údajů. Chcete-li, aby vaše kniha účtu přesně odrážela realitu a zobrazovala 
přesný aktuální zůstatek i minulé zůstatky (tedy aby kniha „seděla“ proti výpisu), musí být zapsány naprosto všechny vklady 
a výběry, včetně nedaňových operací (vklad do obchodního majetku, osobní spotřeba a podobně). Je možné vkládat 
případně pouze sumární zápisy za operace shodného charakteru za nějaké období místo jednotlivých zápisů (tedy například 
jeden zápis “Stržené poplatky za měsíc”). 

Párování plateb s fakturami 
Záznamy do knihy účtu je možné načítat také importem ze souborů ve formátu ABO, CSV nebo XML z Vaší banky pomocí 
funkce pod menu Systém → Importovat data. Importované záznamy se mohou automaticky párovat k fakturám (či 
paragonům). 

Pokud se takto importovaný záznam nedokáže automaticky spárovat, je možné jej ručně dopárovat pomocí funkce v knize 
účtu. V této funkci se nabídnou všechny „živé“ dosud neuhrazené faktury (i zálohové), ke kterým je možné platbu 
připárovat: 
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Připárováním platby k faktuře dojde kromě aktualizovaného zápisu o stavu úhrady faktury také k přeúčtování platby 
samotné v knize účtu a daňové evidenci. Toto je velmi podstatné zejména u plátce DPH, protože pokud připárovaná faktura 
obsahuje DPH, tak rozúčtováním platby dojde k tomu, že původně jeden záznam je rozkontován do dvou (zaúčtování 
základu a zaúčtování DPH). 

Párování k fakturám lze provádět také pro záznamy z pokladní knihy nebo pro příjmy a výdaje z daňové evidence. 

Párování platby v zahraniční měně s fakturou v jiné zahraniční měně 
Pokusíte-li se spárovat platbu v zahraniční měně s fakturou v jiné zahraniční měně (např. fakturu v USD s platbou v GBP), 
systém Vám to nedovolí. Pro spárování takové platby se zvolenou fakturou by bylo třeba znát přesný kurz přepočtu USD na 
GBP a není zcela jasné, z jakého zdroje by se měl tento kurz převzít, což má závažné důsledky na stanovení, zda by faktura 
byla uhrazena částečně, úplně anebo byla přeplacena. 

Pro spárování je v takovém případě potřeba použít metodu zápočtu pohledávky: platbu nejprve označte jako nedaňovou 
(neovlivňující základ pro daň z příjmů) a s fakturou ji přímo nepárujte. Namísto toho v knize faktur pak připište úhradu této 
faktury formou ‚zápočet pohledávky‘ v měně faktury. Poté byste ještě měli zvážit a dořešit případný kurzový rozdíl. Pakliže 
Vám z tohoto titulu vznikl zisk, měli byste jej připsat jako zdanitelný příjem (formou úhrady ‚účetní operace‘) do daňové 
evidence. Pakliže Vám vzniká ztráta, konzultujte se svým daňovým poradcem, zda je v takovém případě daňově uznatelná. 

Úvěrové účty 
V systému lze vést také evidenci přijatých nebo poskytnutých úvěrů. Tyto úvěry se definují jako účty typu „Úvěrový účet“, 
na nichž si poté můžete sledovat průběh čerpání a splácení úvěru, aktuální výši nesplaceného úvěru a další informace. 
Úvěrový účet nemusí reálně existovat ve formě účtu vedeného u banky, může se jednat jen o fiktivní konstrukci, pomocí 
které se sleduje splácení úvěru. 

V systému lze vést evidenci přijatých i poskytnutých úvěrů/půjček. Poskytnutý úvěr je v terminologii PROFITu úvěr, který 
jste poskytli protistraně – dlužníkovi – v tomto úvěru tedy figuruje vaše firma jako věřitel a jedná se tak o Vaši pohledávku. 
Přijatý úvěr je v terminologii PROFITu úvěr, který jste získali od protistrany – věřitele – v tomto úvěru tedy figuruje vaše 
firma jako dlužník a jedná se o váš závazek. 

Kniha úvěrového účtu je odlišná od knih běžných účtů, v knize úvěrového účtu jsou rozlišeny částky na jistinu, úroky a 
poplatky. Jistina představuje samotný obsah úvěru (půjčky), úroky představují navýšení (cenu) za úvěr a pod poplatky lze 
zavést jakékoliv další položky účtované v souvislosti s úvěrem. 
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Při použití úvěrových účtů je třeba vzít na vědomí, že PROFIT není primárně systém pro správu a vedení úvěrů a řízení jejich 
splácení. Nejsou tak k dispozici žádné funkce pro výpočty úročení, anuitních splátek, přepočty úvěrů při mimořádných 
splátkách a tak dále. Veškeré kalkulace týkající se úvěru je třeba si spočítat externě a do úvěrového účtu v systému poté 
přepsat. 

Při zápisu do úvěrové knihy se volí z typu operace, jsou rozlišeny tři základní typy: 

- čerpání úvěru 
- účtování úroku / poplatku 
- splátka 

Pomocí operace čerpání úvěru se zachycuje prvotní poskytnutí úvěru, stejně jako případné další navýšení. V operaci 
čerpání úvěru lze zároveň i účtovat úrok či poplatek. 

Pokud jsou úroky či poplatky účtovány průběžně, zapisujte je pomocí samostatné operace k tomu určené. Účtování úroku 
či poplatku neznamená jeho placení, jedná se o předpis dané částky a vyúčtovaný úrok/poplatek navyšuje celkovou výši 
nesplaceného úvěru. Poplatky či úroky mohou být vyúčtovány předem nebo je lze zavádět do systému postupně. 

Operací splátka se zachycuje splácení úvěru (jistiny, účtovaných úroků a poplatků). V rámci jedné splátky se zadává rozlišení 
na všechny tři typy složek, tj. jakou část představuje splátka jistiny, jakou část představuje placený úrok a kolik činí placené 
poplatky. 

Operace vedené na úvěrovém účtu nemají samy o sobě přímý dopad do daňové evidence. Úvěrový účet je pomocná kniha, 
která vytváří podklady pro zaúčtování do evidence, ale nevstupují tam přímo. Při zápisu operace na úvěrovém účtu je 
možné zaškrtnout volbu pro vytvoření zápisu do běžného účtu (či pokladny) a tím i do daňové evidence. Pozor však na to, 
že toto lze provést pro operace čerpání a splátky, ale ne pro předepisování úroků/poplatků – ty nejsou vstupem pro 
daňovou evidenci (úroky a poplatky vstupují do daňové evidence až s jejich úhradou – splátkou). 

Při propisu úvěrové operace do běžného účtu či pokladny je rozhodujícím faktorem typ úvěru, u přijatého úvěru je operace 
čerpání úvěru zachycována jako příjem prostředků na váš účet (nedaňový příjem) a splátka je zachycována jako výdej 
prostředků z vašeho účtu a rozúčtuje se na tři části (jistina, úrok a poplatek), kde jistina je daňově neuznatelný výdaj, 
zatímco úrok a poplatek jsou výdaje daňově uznatelné. U poskytnutého úvěru jsou finanční toky pochopitelně opačné. Při 
tomto propisu se vždy tyto operace otevírají do okna a systém může požadovat doplnění některých údajů (zejména výběr 
konkrétní pokladny či účtu). 

Pokud čerpání přijatého úvěru nejde přes váš účet a je tak realizováno např. úhradou některé Vaší faktury přímo věřitelem, 
nenechte tuto operaci proúčtovat automaticky a zachyťte to jen na úvěrovém účtu a pak přímo u dotčené faktury pomocí 
zápisu úhrady formou zápočet pohledávky. 

Informace o Vašich úvěrech (jejich nesplacené části) se propisují do Knihy závazků a pohledávek (report) a také do přílohy 
daňového přiznání (DPFO). 

Pokladní kniha 
Pokladní kniha je okno typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny všechny hotovostní operace (vklady a výběry) na vybrané 
pokladně v chronologickém pořadí, okno poskytuje také přehled o zůstatku po každé jednotlivé operaci: 
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V přehledu je možné z kontextového nebo hlavního menu provést vložení nového vkladu nebo výběru, editaci vybraného 
záznamu a další operace oken typu přehled. 

Pokud začínáte vést evidenci v systému s nově zřízenou pokladnou, prvotní zůstatek je v systému pochopitelně 0 a dále se 
zůstatek bude odvíjet podle zapsaných příjmů a výdajů (pozor: na pokladně by – na rozdíl od bankovního účtu – nikdy 
nemělo dojít k zápornému zůstatku, taková situace svědčí o nějaké chybě v evidenci a při případné kontrole z finančního 
úřadu se na takové stavy v pokladní knize úředníci FÚ rádi zaměřují!). 

Pokud začínáte vést evidenci v systému s existující pokladnou, zadejte počáteční zůstatek následujícím způsobem: v okně 
Pokladní kniha zvolte funkci Vložit příjem, vyplňte datum, ke kterému chcete nastavit počáteční stav, odškrtněte pole Do 
daně z příjmů, jako text si dejte poznámku např. „Nastavení počátečního stavu“ a vyplňte částku - zůstatek k tomuto datu. 
Ostatní pole můžete nechat prázdná. Toto nastavení počátečního zůstatku můžete udělat i pokud již v knize máte zapsány 
nějaké úhrady, systém po vložení počátečního zůstatku knihu celou přepočte. 

Podmínkou využitelnosti pokladní knihy je úplnost údajů. Chcete-li, aby pokladní kniha přesně odrážela realitu a 
zobrazovala přesný aktuální zůstatek i minulé zůstatky, musí být zapsány naprosto všechny vklady a výběry, včetně 
nedaňových operací (vklad do obchodního majetku, osobní spotřeba a podobně). Je možné vkládat případně pouze 
sumární zápisy za operace shodného charakteru za nějaké období místo jednotlivých zápisů (tedy například jeden zápis 
“Tržby za den DD.MM.YYYY”), systém ale pak pochopitelně za tento den není schopen rozlišit jednotlivé dílčí příjmy a tedy 
ani tisknout pokladní doklady. 
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Mzdy 
Mzdový modul v PROFITu umožňuje vést evidenci pracovních smluv, vytvářet, spravovat a účtovat mzdové záznamy a řešit 
hlavní výstupy související s činností zaměstnanců vůči daňové správě, zdravotním pojišťovnám a správě sociálního 
zabezpečení. 

Podporovány jsou pracovně právní vztahy založené na pracovním poměru, tradičně označované jako HPP - Hlavní pracovní 
poměr (dnes ovšem správně pouze Pracovní poměr), tak právní vztahy založené na dohodách o pracích konaných mimo 
pracovní poměr: DPČ - Dohoda o pracovní činnosti a DPP - Dohoda o provedení práce. 

Modul Mzdy není standardní součástí PROFITu, pro jeho použití je třeba jej nejprve aktivovat pod menu Nastavení → 
Moduly, přičemž do 5 mzdových záznamů jej lze zkoušet zdarma, pro trvalé použití je ale třeba zakoupit samostatnou 
licenci tohoto modulu (modul není zdarma ani s licencí PLUS). 

Použití modulu Mzdy v PROFITu přináší mnoho výhod oproti variantě, kdy byste mzdovou agendu řešili ručně či externě a 
do PROFITu pouze o mzdách účtovali: 

 Jedno centralizované uložení dat – díky použití integrovaného řešení mzdové agendy v PROFITu máte vše na jednom 
místě – nemusíte hledat mzdové záznamy či informace o smlouvách v papírech či v jiném systému. 

 Většinu účetních zápisů provede program automaticky – systém bude provádět zaúčtování mezd a jejich výplat, díky 
čemuž odpadá množství manuální účetní práce. 

 Jednodušší technická infrastruktura – ve firmě se řeší instalace, nastavení a provoz pouze jednoho systému místo dvou 
nebo více. 

 Levnější pořizovací a provozní náklady – platí se jen jeden software místo dvou a navíc za ceny PROFITu, tedy obecně 
nižší než u srovnatelných programů na trhu, včetně možnosti zakoupit jednorázově časově neomezené licence bez dalších 
poplatků, což jinde bude problém nalézt. 

 Snadná obsluha ve stylu PROFITu – troufáme si tvrdit, že naše mzdová agenda je snazší na použití než u většiny jiných 
programů. Obsluhu mzdového modulu v PROFITu zvládne i laik s určitými základními znalostmi principů mzdového 
účetnictví, nemusí to tedy být nezbytně jen kvalifikovaná mzdová účetní. 

 Tisky potřebných dokladů – systém zajistí tisk výplatních lístků, zápočtových listů nebo potvrzení o výši příjmů, 
nebudete tak muset tyto doklady vypisovat ručně anebo sestavovat v jiném softwaru. 

 Automatické roční zúčtování daně – systém za vás provede roční zúčtování. Pro účetního tak roční zúčtování 
představuje jedno kliknutí myší, namísto výpočtu podkladů a jejich přepočtů nebo přepisů do mzdové kalkulačky. 

 Sestavení hlavních výstupů pro úřady – na základě mzdové agendy systém sestaví hlavní povinné výstupy pro finanční 
úřad (Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou), zdravotní pojišťovny 
(Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele) a správu sociálního zabezpečení (Přehled o výši pojistného zaměstnavatele, 
Evidenční listy důchodového pojištění), čímž velmi usnadní komunikaci s těmito institucemi. 

Rozsah implementace mzdového modulu v PROFITu 
Rozsah funkcí modulu Mzdy v PROFITu je daný zaměřením na firmy menšího rozsahu, přičemž cílem je poskytnout 
jednoduchý, ale efektivní nástroj pro provádění hlavních opakujících se činností mzdové účetní. Klíčovou oblastí, na kterou 
se PROFIT zaměřuje, je zpracování a zúčtování mezd, nikoliv ovšem další související aspekty personalistiky. V PROFITu tak 
najdete funkce pro generování mezd, systém spočte daně a pojistné odvody, sestaví daňová přiznání, avšak nejsou řešeny 
související administrativní záležitosti (např. problematika přihlašování a odhlašování zaměstnanců, hlášení změn jejich 
údajů a podobně). Potřebujete-li systém, který bude umět řešit nejen mzdy, ale i personalistiku včetně všech 
administrativních a právních aspektů, bude třeba vybrat specializovaný software, nikoliv PROFIT. 

Před rozhodnutím, zda vést mzdovou agendu v PROFITu, je tak třeba vzít na vědomí následující limity: 
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 Mzdy se kalkulují a vyplácí výhradně v domácí měně (Kč) – je-li ve vaší firmě naprosto nezbytné mzdy kalkulovat a 
vyplácet v jiných měnách, bude nutné hledat kompromisy anebo modul PROFITu nepoužívat. 

 Žádná implementace pro evidenci docházky, pracovních výkazů či plnění úkolů – PROFIT se zaměřuje výhradně na 
agendu zpracování a zúčtování mezd, nikoliv na samotný obsah práce a její sledování ve formě docházkových listů, 
podrobných pracovních výkazů, evidence úkolů ve vazbě na úkolovou mzdu a podobně. Potřebujete-li softwarově řešit tyto 
záležitosti, bude třeba použít specializovaný software, který by PROFIT v této oblasti doplnil. 

 Jen měsíční zpracování mezd – PROFIT podporuje pouze mzdy účtované na měsíční bázi, tak jak je v praxi nejčastěji 
obvyklé a jak z principu očekává tuzemská legislativa. Pokud potřebujete vyplácet mzdy v kratších periodách, například po 
týdnech, doporučujeme vyplácet týdenní zálohy, avšak mzdy jako takové zúčtovávat měsíčně (do nich pak týdenní zálohy 
započíst). V případě, že potřebujete zpracovávat mzdy za delší období, např. za čtvrtletí, tak v PROFITu sestavte jednotlivé 
měsíční mzdy tohoto čtvrtletí a poté vyplatíte zaměstnanci sumární částku za tyto mzdy dohromady. 

 Není zavedena analytika do účetního modulu – veškeré případné potřebné analytické rozpady řeší PROFIT uvnitř 
mzdového modulu (tedy zejména evidenci mezd a pojištění na úroveň jednotlivých pracovníků), do daňové evidence anebo 
účetnictví se pak vše proúčtuje jen na syntetické úrovni. Je-li pro vás analytické členění v podvojném účetnictví na 
mzdových účtech podmínkou, nebude PROFIT vhodnou volbou. 

 Nejsou řešeny jiné druhy odměn, než ze závislé činnosti (tj. mzdy) – ve mzdovém modulu nenajdete podporu pro 
zúčtování a evidenci odměn členů statutárních orgánů, odměn sportovců či umělců, řešení výplat podílů na zisku atd.. 
Veškeré tyto druhy odměn je třeba účtovat ručně, nelze je zpracovávat v rámci mzdového modulu. 

 Není plná podpora pro specifické formy úlev z mzdových odvodů, např. u firem zaměstnávajících více než 50% osob se 
zdravotním postižením. Patříte-li mezi takové firmy a chcete používat mzdový modul PROFITu, budete muset upravovat 
mzdové záznamy (ruční způsob určení odvodů SP a ZP). 

 Není plná podpora pro vyúčtování mezd daňových nerezidentů – za daňové nerezidenty je třeba ve Vyúčtování daně 
z příjmů vybírané srážkou vyplnit přílohu číslo 2, která v PROFITu není implementována. Rovněž je třeba podávat Hlášení o 
dani z příjmů vybírané srážkou, které není v PROFITu implementováno. Zaměstnáváte-li daňové nerezidenty a chcete 
používat mzdový modul PROFITu, budete muset tuto přílohu a tato hlášení sestavovat ručně v editoru na daňovém portálu. 

 Nejsou implementovány veškeré existující formuláře všech institucí týkající se závislé činnosti – PROFIT sestavuje 
hlavní povinné výstupy (viz výše), rozhodně ale ne veškeré existující. To, že není možné některé výstupy sestavit přímo 
z PROFITu, pochopitelně neznamená, že byste byli zproštěni povinnosti je vystavovat. Tyto povinnosti musíte hlídat a 
příslušné formuláře vystavit a podat klasickou cestou – papírově anebo elektronicky přes portály daných institucí. 
 
Z PROFITu nebude možné sestavit například: 

 Přihláška k registraci k dani z příjmů ze závislé činnosti / dani z příjmu vybírané srážkou (FÚ) 

 Žádost o vyplacení chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na daňovém bonusu (FÚ) 

 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti sražených zálohách na dani a daňovém zvýhodnění (FÚ) 

 Hlášení plátce daně o dani vybírané srážkou (FÚ) – týká se zahraničních pracovníků (daňových nerezidentů), 

 Přihláška a evidenční list zaměstnavatele (zdravotní pojišťovny) 

 Hromadné oznámení zaměstnavatele (zdravotní pojišťovny) – zahrnuje i přihlašování a odhlašování zaměstnanců 

 Žádosti o vrácení přeplatku (zdravotní pojišťovny) 

 Přihláška do registru zaměstnavatelů (ČSSZ) 

 Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení zaměstnání (ČSSZ) 
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 Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance (ČSSZ), 

 Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (ČSSZ), 

 Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění (ČSSZ), 

 formuláře pro další instituce (např. ČSÚ, SÚIP a jiné). 

Tato omezení jsou v současnosti dána a neuvažujeme v dohledné době o jejich změně.  Pokud popsaná pravidla nevyhovují 
potřebám vaší společnosti a jedná se o kritickou podmínku, bude bohužel nutné používat jiný mzdový software, nikoliv 
modul mzdy v PROFITu. 

Evidence smluv 
Evidence smluv je okno typu přehled a zobrazuje všechny uzavřené pracovní smlouvy. 

V PROFITu jsou podporovány tři základní typy pracovněprávních smluv dle české legislativy: 

 HPP – pracovní poměr (tradičně označovaný jako „hlavní“, byť v současnosti se již hlavní a vedlejší nerozlišuje) 

 zakládá nároky na placenou dovolenou, náhrady mzdy za nemoc, odstupné 

 může být sjednána zkušební doba 

 podléhá nařízení o minimální mzdě 

 podléhá zdanění daní z příjmů (zálohová daň) a solidární daní (pokud je hrubá mzda v některém měsíci vyšší než 
čtyřnásobek průměrné) 

 podléhá povinným odvodům sociálního a zdravotního pojištění 

 DPČ – dohoda o pracovní činnosti 

 rozsah práce není omezen ročně, ale týdně – dohoda nesmí být uzavřena na více než 20 hodin týdně 

 může být sjednán nárok na placenou dovolenou a zkušební doba 

 podléhá nařízení o minimální mzdě (uplatňuje se zejména minimální hodinová mzda!) 

 jednostranně může být zrušena bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou 

 podléhá zdanění daní z příjmů (při příjmech do 3 5000 Kč měsíčně a nepodepsaném Prohlášení k dani se daní srážkou, 
jinak zálohou) a solidární daní (pokud je hrubá mzda v měsíci vyšší než čtyřnásobek průměrné) 

 podléhá povinným odvodům sociálního a zdravotního pojištění při příjmech od 3 500 Kč měsíčně (zde pozor na zádrhel 
u sociálního pojištění, kde nejde jen o skutečnou hrubou měsíční odměnu, ale také o odměnu sjednanou v DPČ: když 
sjednaná nebo skutečná odměna dosáhne alespoň 3 500 Kč, sociální pojištění se z ní hradí a to i v měsíci, kdy je reálný 
výdělek z nějakého důvodu nižší) 

 DPP – dohoda o provedení práce 

 rozsah práce nesmí být více než 300 hodin ročně 

 není zkušební doba – dohoda může být ukončena kdykoliv a bez udání důvodu 

 jednostranně může být zrušena bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou  

 podléhá nařízení o minimální mzdě (uplatňuje se zejména minimální hodinová mzda!) 
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 podléhá zdanění daní z příjmů (při příjmech do 10 000 Kč a nepodepsaném Prohlášení k dani se daní srážkou, jinak 
zálohou) a solidární daní (pokud je hrubá mzda v některém měsíci vyšší než čtyřnásobek průměrné) 

 podléhá povinným odvodům sociálního a zdravotního pojištění při příjmech nad 10 000 Kč měsíčně 

Dejte pozor na to, že limity pracovních hodin a příjmů jsou vždy dány ze všech dohod daného zaměstnance a daného 
zaměstnavatele. Nelze obcházet tyto limity rozepsáním práce na více dohod a takové rozepisování nedoporučujeme 
praktikovat – PROFIT tyto limity v případě rozepsání na více dohod nehlídá a odpovědnost dopadá na vás jako 
zaměstnavatele nikoliv na používaný software! 

Veškeré uzavřené pracovní smlouvy a dohody musí být uzavřeny písemně. Vzhledem k tomu, že je velká variabilita toho, jak 
která firma má konkrétně smlouvy definované a každý zaměstnavatel zohledňuje ve svých smlouvách svá specifika, nejsou 
v PROFITu aktuálně implementovány žádné vzory (šablony) pro tisk smluv a dohod. Pro tento účel tak musíte využít váš 
vzor pro sestavení smlouvy a fyzicky tuto sestavit a vytisknout vlastními prostředky mimo PROFIT anebo si připravit vlastní 
šablonu pro tisk z PROFITu. 

V okně Evidence smluv jsou zobrazeny uzavřené pracovní smlouvy, buď pouze aktivní anebo veškeré včetně ukončených 
(volí v liště, kterou lze zobrazit / skrýt pomocí tlačítka Možnosti v pravé dolní části okna): 

 

V přehledu je možné provádět z kontextového menu nebo tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- vložení nové smlouvy 
- editace vybrané smlouvy 
- smazání smlouvy 
- správa neschopenek 
- správa dovolenek 
- přehled mezd 
- přehled výplat 
- vložení Prohlášení k dani 
- vložení Žádosti o roční zúčtování 
- tisky (Mzdový list, Potvrzení o výši příjmů, Zápočtový list) 
- filtr / hledání záznamů 
- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru) 
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Vložení/editace smlouvy 
Novou pracovní smlouvu vložíte v následujícím okně: 

 

U zaškrtávací volby Platí minimální základ ZP se nastavuje, zda daný pracovníka má anebo nemá výjimku z povinného 
minimálního základu zdravotního pojištění. Výjimku z minimálního základu mají ti, za něž odvádí pojistné stát (např. 
studenti nebo důchodci), osoby se zvlášť těžkým postižením (ZTP a ZTP/P) nebo osoby, které si pojistné platí v rámci své 
jiné činnosti (OSVČ) a další. U osob, které mají výjimku, odškrtněte volbu, zatímco u ostatních ji ponechte zaškrtnutou. 

Pole Kód ELDP můžete ve standardních případech nechat prázdné. Pokud však zaměstnanec spadá do některých 
speciálních kategorií, vyplňte kód dle metodiky ČSSZ (např. 1D+ pro první smlouvu důchodce). Pod tímto kódem pak bude 
smlouva vykázána do ELDP (evidenční list důchodového pojištění). 

V poli Pravidelná nepeněžní plnění můžete nadefinovat, jaké plnění či požitky nepeněžního charakteru bude pracovník 
pravidelně dostávat a musí tak být ze zákona zahrnuté jako součást mzdy. Jde o vyjádření peněžní hodnoty naturálních či 
nehmotných požitků, které zaměstnavatel bude zaměstnanci bezúplatně každý měsíc poskytovat (nezapočítávají se jen 
takové, na které je výjimka v zákoně, např. na nealkoholické nápoje na pracovišti). Typickým pravidelným nepeněžním 
plněním je poskytnutí vozidla k soukromému použití, které se oceňuje 1 % z hodnoty vozu (podrobněji v kapitole Vytvoření 
mzdového záznamu → Zúčtování nepeněžních plnění). Do pole Pravidelné nepeněžní plnění ve smlouvě zapište jen to, co 
bude každý měsíc ve stejné výši – nepravidelná nepeněžní plnění budete vyúčtovávat vždy v rámci vytváření měsíčních 
mzdových záznamů. 

Pole Pravidelné srážky použijte, pokud má zaměstnanec nařízené trvalé srážky ze mzdy. Do pole Popis vložte stručný 
popisek srážek (např. exekuce, výživné a podobně). Číslo účtu, kam mají být srážky odváděny si můžete zapsat do pole 
Poznámka. 

Pokud chcete mít možnost do pracovní smlouvy vložit obrázek nebo připojovat dokumenty, zapněte si tuto možnost 
v nastavení (menu Nastavení → Možnosti → Mzdy). 

Správa dovolenek 
Žádost o dovolenou (dovolenka) se do PROFITu vkládá pod volbou Dovolenky v okně Evidence smluv. Vkládají se pouze 
schválené dovolené – zamítnuté žádosti o dovolenou proto vůbec do PROFITu nezadávejte. 
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Lze rozlišit i dovolené na necelé dny (např. 1,5 pro jeden a půl dne). V případě, že dovolená jde přes více kalendářních 
měsíců, půlden se započte k prvnímu měsíci (k začátku dovolené). 

Dovolenku je možné editovat, dokud není zúčtována do mzdy, po zúčtování do mzdy ji již nelze měnit ani smazat. Před 
zúčtováním mzdy je třeba, aby byly zapsané veškeré čerpané dovolené – dovolenky zapsané po zúčtování mzdy již 
nebudou zohledněny. 

Správa neschopenek 
Potvrzení od lékaře o dočasné pracovní neschopnosti (neschopenka) se do PROFITu vkládá pod volbou Neschopenky v okně 
Evidence smluv. Na základě neschopenek systém vypočte náhradu za mzdu vyplácenou zaměstnavatelem (od 4. do 14. dne 
neschopnosti). Neschopenky se vkládají výhradně za celé dny. 

Neschopenku je možné editovat, dokud není zúčtována do mzdy, po zúčtování do mzdy ji již nelze měnit ani smazat. Před 
zúčtováním mzdy je třeba, aby byly zapsané veškeré neschopenky – neschopenky zapsané po zúčtování mzdy již nebudou 
zohledněny. 

Prohlášení k dani 
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zkráceně Prohlášení k dani, je formulář daňové 
správy, který vyplňuje a podepisuje zaměstnanec a na základě něhož zaměstnavatel pro zaměstnance uplatňuje slevy na 
dani z příjmů v průběhu roku a při ročním zúčtování. Pokud zaměstnanec prohlášení nepodepsal, nejsou mu uplatňovány 
žádné slevy na dani. 

V některých firmách je zavedena praxe, kdy mzdová účetní připravuje prohlášení pro zaměstnance a tato prohlášení jim 
pak pouze předkládá k podpisu. Toto je možné, avšak pozor na to, že v PROFITu nenajdete podporu pro samotné 
vyplňování a tisk prohlášení. Pokud tedy budete chtít vyplnit prohlášení za zaměstnance, musíte to učinit klasicky do 
papírového formuláře anebo přes jiný software. 

Do PROFITu se žádost zapisuje funkcí Prohlášení k dani v okně Evidence smluv. Pro vybranou smlouvu přepíšete rozhodné 
údaje z vyplněného prohlášení v tomto okně: 

 

Na Základní slevu má nárok každý poplatník a nelze ji proto odškrtnout. 

U všech slev kromě základní je třeba zadat rozsah měsíců, ve kterých jsou splněny podmínky pro přiznání slevy ve formátu 
od-do (měsíce, tj. např. 1-6 pro období od ledna do června). Je-li prohlášení vkládáno na začátku roku, zadejte 
předpokládaný rozsah. Pokud v průběhu roku zaměstnanec ztratí nárok na některou ze slev nebo naopak získá nový nárok, 
prohlášení upravte (zaměstnanec má povinnost změny ohlásit a podepsat nové prohlášení). 

Pozor: nesnižujte počet měsíců v případech, kdy zaměstnanec pracuje ve vaší firmě pouze část roku, avšak na slevu má 
nárok za celý rok. 
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Dejte pozor také na to, že co se týká slev na děti, měly by být vyplněny všechny děti, včetně těch, za které neuplatňuje 
zaměstnanec na slevu nárok (tzn., uplatňuje ji druhý rodič) - u takových dětí ale nevyplňujte měsíce nároku na slevu. 

Poznámka: kromě klasické papírové podoby prohlášení zavedla daňová správa také elektronickou verzi. Ta v PROFITu není 
implementována, neboť vyžaduje elektronický podpis či jinou úředně akceptovanou formu elektronické autentizace 
zaměstnance, což v současnosti zatím stále nebývá zcela obvyklé. Je tak třeba použít klasický tiskopis anebo, trváte-li na 
elektronické verzi, řešit tuto vlastními prostředky, mimo rámec PROFITu. 

Žádost o roční zúčtování 
Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, zkráceně Žádost o roční zúčtování, je formulář daňové správy, který 
vyplňuje a podepisuje zaměstnanec a na základě něhož zaměstnavatel pro zaměstnance uplatní při ročním vyúčtování daně 
další slevy a odečitatelné položky z daně příjmů. Pokud zaměstnanec nevznáší nároky na uplatnění žádných ze zde 
obsažených slev či odečitatelných položek, žádost vyplňovat nemusí – pracovníkovi tak nejspíše nevznikne žádný nárok na 
vrácení části daně a ta tak zpravidla bude odpovídat uhrazeným zálohám. 

Žádost o roční zúčtování nepodává zaměstnanec také v situaci, kdy podává sám daňové přiznání (např. v případě souběhu 
více zaměstnání s podepsaným prohlášením k dani, souběhu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti anebo když měl 
jiné zdanitelné příjmy, např. z pronájmu). V takovém případě roční zúčtování zaměstnanci nevyplňujte. 

Obdobně jako u Prohlášení k dani je i u Žádosti o roční zúčtování v některých firmách je zavedena praxe, kdy mzdová účetní 
připravuje žádost za zaměstnance a tuto žádost jim pak pouze předkládá k podpisu. Toto je možné, avšak dejte pozor na to, 
že v PROFITu nenajdete podporu pro samotné vyplňování a tisk žádosti. Pokud tedy budete chtít vyplnit žádost za 
zaměstnance, musíte to učinit klasicky do papírového formuláře anebo přes jiný software. 

Do PROFITu se žádost zapisuje funkcí Žádost o roční zúčtování v okně Evidence smluv nebo ze mzdového záznamu, ke 
kterému roční zúčtování kalkulujete. Pro vybranou smlouvu přepíšete rozhodné údaje z vyplněné žádosti v tomto okně: 

 

Veškeré uplatňované slevy či odečitatelné položky musí být zaměstnancem doloženy doklady dle platné legislativy a 
uplatněny ve správné výši. Za kontrolu prokázání nároku na uplatnění slev a odpočitatelných položek a jejich správného 
vyčíslení je zodpovědný mzdový účetní zpracovávající roční zúčtování. 

Pokud zaměstnanec vystřídal v průběhu roku více zaměstnavatelů za sebou (nikoliv současně - pokud nastal souběh více 
zaměstnavatelů současně, roční zúčtování zaměstnanci neprovádíte – musí si sám podat daňové přiznání) a vaše firma je 
jeho poslední zaměstnavatel, můžete mu roční zúčtování provést. V takovém případě musí zaměstnanec doložit a do 
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zúčtování v PROFITu musíte zadat výši zdanitelných příjmů od předchozích zaměstnavatelů, včetně pojistného odvedeného 
těmito zaměstnavateli, výši jimi odvedených záloh na daň a výši případně vyplacených daňových bonusů. 

Poznámka: kromě klasické papírové podoby žádosti zavedla daňová správa také elektronickou verzi. Ta v PROFITu není 
implementována, neboť vyžaduje elektronický podpis či jinou úředně akceptovanou formu elektronické autentizace 
zaměstnance, což v současnosti zatím stále nebývá zcela obvyklé. Je tak třeba použít klasický tiskopis anebo, trváte-li na 
elektronické verzi, řešit tuto vlastními prostředky, mimo rámec PROFITu. 

Tisk mzdového listu 
Mzdový list obsahuje rozpis všech mezd za daný rok, včetně jejich dílčích složek a součty těchto položek za celý rok. 

Mzdový list (roční zúčtování mezd a daně) sestavíte funkcí Vytisknout nebo Uložit do PDF v okně Evidence smluv. 

Ve spodní části mzdového listu je rozpis podrobností týkající se ročního zúčtování daně.  Rozpis se vyplní pouze v případě, 
že již byla vložena žádost o roční zúčtování a zúčtování již bylo vyúčtováno v některé mzdě následujícího roku. 

Potvrzení o výši příjmů (zálohová daň) 
Potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti se u pracovního poměru (resp. vždy, když je daněno zálohovou daní) sestavuje do 
předepsaného oficiálního formuláře finanční správy Potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a 
daňovém zvýhodnění. 

Potvrzení sestavíte ve funkci Vytisknout nebo Uložit do PDF v okně Evidence smluv. 

Upozornění: 

• Program nepředpokládá pozdní vyplácení mezd – potvrzení je sestavováno na základě všech zúčtovaných mezd za daný 
rok, bez ohledu na to, za byly nebo nebyly tyto mzdy včas vyplaceny (všechny mzdy za daný rok včetně prosincové by měly 
být vyplaceny nejpozději k 31.1. následujícího roku) a rovněž nezohledňuje případné doplácené mzdy z předchozích let. 
Týká-li se vás problém s pozdě vyplácenými mzdami, musíte v náhledu před tiskem ručně zadat/upravit částky na řádcích 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. 

• Není vyplňován řádek 15 – Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění (systém k tomu nemá dostatek informací). 
Pokud firma přispívala zaměstnanci na životní pojištění, vložte tuto částku do potvrzení ručně v náhledu před tiskem. 

• Pokud zaměstnanec studuje více škol v průběhu roku za sebou, systém nemá dostatek informací, aby tuto skutečnost 
korektně vyplnil. V takovém případě doplňte informace do řádku 18. 

• Není vyplňován řádek 20 - Úhrn pojistného, které je povinen platit daňový nerezident. Potřebujete-li sestavit potvrzení 
pro daňového nerezidenta, doplňte pole na řádku 20. 

• Nevyplňuje se datum předchozího vystaveného potvrzení. Pokud tímto sestavením potvrzení nahrazujete dříve 
sestavený formulář, vyplňte toto datum. 

Potvrzení o výši příjmů (srážková daň) 
Potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti plynoucích z DPP nebo DPČ, kdy je daněno srážkovou daní, se sestavuje do 
předepsaného oficiálního formuláře finanční správy Potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti na základě dohod o provedení 
práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. 

Potvrzení sestavíte ve funkci Vytisknout  nebo Uložit do PDF v okně  Evidence smluv. 

Upozornění: 

• Nevyplňuje se volba Daňový nerezident. Vystavujete-li potvrzení daňovému nerezidentovi, změňte v náhledu před 
tiskem zaškrtnutí voleb rezident/nerezident. 
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• Program nepředpokládá pozdní vyplácení mezd – potvrzení je sestavováno na základě všech zúčtovaných mezd za daný 
rok, bez ohledu na to, za byly nebo nebyly tyto mzdy včas vyplaceny (všechny mzdy za daný rok včetně prosincové by měly 
být vyplaceny nejpozději k 31.1. následujícího roku). Týká-li se vás problém s pozdě vyplácenými mzdami, musíte v náhledu 
před tiskem ručně zadat/upravit částky na řádcích 2 a 3. 

• Nevyplňuje se datum předchozího vystaveného potvrzení. Pokud tímto sestavením potvrzení nahrazujete dříve 
sestavený formulář, vyplňte toto datum. 

Tisk zápočtového listu 
Zápočtový list lze vytisknout funkcí Tisknout nebo Uložit do PDF v okně Evidence smluv. 

Šablona pro tisk zápočtového listu obsahuje základní povinné informace, které by měl dokument obsahovat. V náhledu 
před tiskem můžete doplnit další informace, např. informace o dosažené kvalifikaci, podrobnější informace o prováděných 
srážkách atd.. 

Mzdová kniha 
Mzdová kniha je okno typu přehled a zobrazuje mzdové záznamy. 

V seznamu jsou zobrazeny mzdy za zvolené období (volí v liště, kterou lze zobrazit / skrýt pomocí tlačítka Možnosti v pravé 
dolní části okna): 

 

V přehledu je možné provádět z kontextového menu nebo tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- generování mezd 
- vložení mzdy 
- editace mzdy 
- smazání mzdy 
- vložení výplaty 
- zobrazení výplat 
- tisk výplatních lístků 
- filtr / hledání záznamů 
- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru) 
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Vytvoření mzdového záznamu 
Mzdové záznamy lze nechat pro daný měsíc vygenerovat pro všechny aktivní pracovní smlouvy. Vygenerované mzdové 
záznamy určí částku hrubé mzdy na základě tarifu ze smlouvy, buď měsíčního anebo hodinového (pozor tedy u úkolových 
mezd: ty nelze hromadně generovat!) se zohledněním pracovních neschopností či dovolených (pozor ale na roční zúčtování: 
to není u generovaných mezd automaticky vypořádáváno). Mzdové záznamy můžete vkládat také ručně anebo lze použít 
kombinovaný přístup, kdy nejprve necháte vygenerovat mzdy systémem a poté je editujete - přidáte osobní ohodnocení 
(prémie a bonusy), srážky za stravenky, roční zúčtování, slevy na SP a podobně. 

Vytvoření mzdy nebo editace vygenerovaného záznamu se provádí v následujícím formuláři: 

 

Pracovní výkaz 
Položky v sekci Pracovní výkaz jsou nastavovány automaticky. Pracovní fond vychází z pracovního kalendáře, tzn., spočte 
pracovní dny daného měsíce. Počty dnů dovolených a nemocí jsou určeny na základě vyplněných dovolenek a neschopenek. 
Tyto agendy proto musí být za daný měsíc před zúčtováním mezd kompletně zapsány a uzavřeny – nelze je dopisovat 
následně! 

Položka Odpracováno (dnů) je systémem implicitně naplněna na hodnotu pracovního fondu po odečtu dovolených a 
pracovních neschopností. Tuto položku použijte v případě nepovolených pracovních absencí či neplaceného volna, kdy 
snížíte o tyto absence počet odpracovaných dnů. 

Základní mzda 
Systém počítá základní mzdu na základě mzdového ujednání ze smlouvy, tzn., buď na základě fixně stanovené měsíční mzdy 
anebo na základě hodinové mzdy. V případě fixní mzdy se odečtou dny dovolené a dny pracovní neschopnosti, popř. též 
dny nepovolené pracovní nepřítomnosti či neplaceného volna. V případě hodinové sazby se spočítá mzda podle počtu 
odpracovaných dnů krát délka pracovního dne ze smlouvy (standardně 8 hodin). Hodnotu v poli základní mzda můžete 
změnit. V případě úkolové mzdy musíte hodnotu základní mzdy zadat vždy ručně. 

Náhrady (daněné) 
Do (daněných) náhrad patří náhrady za dovolenou, popř. náhrady za státní svátky a další případné náhrady mzdy vyplácené 
zaměstnavatelem. Náhrady za dovolenou v zákonné výši můžete nechat spočítat systémem pomocí tlačítka napravo od 
políčka. Pokud firma proplácí náhrady dle vlastních předpisů (ve vyšší než zákonné výši) anebo pokud firma proplácí další 
druhy náhrad, musíte náhrady spočítat a zapsat (či připočítat do políčka) ručně. 
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Při výpočtu náhrad systémem se počítají náhrady pouze za dovolené. Systém tedy nekalkuluje náhrady za svátky – 
v PROFITu se vychází z principu, že zaměstnanci obdrží nekrácenou měsíční mzdu bez ohledu na počet svátků, tj. 
zaměstnanec neobdrží za svátek mzdu průměrnou, nýbrž mzdu základní. Pokud tento princip neodpovídá vaší organizaci a 
trváte na kalkulaci náhrad za svátky do mzdy, spočítejte je ručně a přičtěte k daněným náhradám. 

Pro automatický výpočet náhrad se používá hodnota Průměr PPÚ, průměrný hodinový příjem pro pracovně-právní účely. 
Hodnota se počítá za poslední ukončené čtvrtletí, pokud bylo odpracováno alespoň 21 dnů (jinak se používá výdělek 
pravděpodobný a PROFIT zde vychází z údajů z pracovní smlouvy). Systém počítá tento průměr na základě korektního 
algoritmu, avšak nezohledňuje veškeré možné komplikace, např. situaci, kdy vyplacené prémie v prosinci představují 
odměnu za celý rok a taková odměna by se pro účely PPÚ měla rozpočítat přes všechna čtvrtletí, ne pouze ke čtvrtému. 
Pokud by popsaná nebo podobná situace nastala, musíte příslušný průměr ručně přepočítat a hodnotu PPÚ upravit. 

Příplatky 
Do příplatků patří jakékoliv příplatky ke mzdě, např. za přesčasové hodiny, za práci o víkendech a svátcích a podobně. Do 
tohoto pole zapíšete vše nad rámec základní mzdy. Systém žádným způsobem tyto příplatky nekalkuluje automaticky, 
musíte je tedy spočítat na základě firemních předpisů a dosadit do políčka spočtenou částku. 

Prémie a bonusy 
Do pole prémie a bonusy zapište jakékoliv další zvýšení mzdy nad rámec základní mzdy, náhrad a příplatků. 

Nepeněžní plnění 
Kromě samotné mzdy podléhají zdanění také jakékoliv další plnění či požitky nepeněžního charakteru, které zaměstnavatel 
zaměstnancům bezúplatně daný měsíc poskytl (pokud na ně není výjimka v zákoně, např. na nealkoholické nápoje na 
pracovišti). Hodnota takových požitků musí být vyčíslena a zahrnuta do příjmu zaměstnance tak, aby navyšovala základy 
pro daň, sociální i zdravotní pojištění. 

Nejznámější formou nepeněžního plnění je poskytnutí služebního vozu k soukromému použití. To je přímo v zákonu o 
dani z příjmů (§6 odst. 6) deklarováno jako nepeněžní příjem ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý (i započatý) 
kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Není přitom rozhodující, zda zaměstnanec auto skutečně k soukromým účelům použil 
nebo nepoužil, rozhodující je, že takovéto auto k soukromým účelům k dispozici měl. Vstupní cenou vozidla se rozumí cena, 
která byla použita při ocenění automobilu pro účely daňového odepisování. Pokud ale ve vstupní ceně není zahrnuta daň 
z přidané hodnoty, pro tyto účely se o tuto daň vstupní cena zvýší, a to i u plátců DPH (a není podstatné, zda jste nárok na 
DPH uplatnili v plné nebo krácené výši nebo vůbec). Minimální částka tohoto 1 % plnění je stanovena na 1 000 Kč, užívá-li 
tak zaměstnanec vůz se vstupní cenou nižší než 100 000 Kč, započítá se mu za toto vozidlo nepeněžní zdanitelný příjem ve 
výši 1 000 Kč měsíčně. Pokud poskytne zaměstnavatel v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více vozidel, 
v tom případě se považuje za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny vozidla. Poskytne-li 
zaměstnavatel v průběhu měsíce více vozů současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % ze součtu 
vstupních cen všech vozidel používaných pro služební i soukromé účely. 

PROFIT přímo nepeněžní plnění nijak nevypočítává (ani zmíněné 1 % za použití vozidla). Konkrétní výši nepeněžních plnění 
tak musíte stanovit a vyplnit v mzdovém záznamu do políčka Nepeněžní plnění, vhodné je zapsat popis plnění do textového 
pole. Máte-li k zúčtování více jednotlivých plnění, zapište celkovou částku a rozpis můžete přidat do textového popisku. 

Nedaněné náhrady 
Do pole nedaněné náhrady patří takové náhrady, které netvoří příjem zaměstnance, a tedy nepodléhají dani, sociálnímu 
ani zdravotnímu pojištění. 

Do nedaněných náhrad patří náhrady za pracovní neschopnost proplácené zaměstnavatelem (po dobu prvních 14 dnů 
nemoci). Náhrady za nemoci v zákonné výši můžete nechat spočítat systémem pomocí tlačítka napravo od políčka. Pokud 
firma proplácí náhrady dle vlastních předpisů (ve vyšší než zákonné výši), musíte náhrady spočítat a zapsat (či připočítat do 
políčka) ručně. 

Pro automatický výpočet náhrad se používá hodnota Průměr PPÚ, průměrný hodinový příjem pro pracovně-právní účely. 
Hodnota se počítá za poslední ukončené čtvrtletí, pokud bylo odpracováno alespoň 21 dnů (jinak se používá výdělek 
pravděpodobný a PROFIT zde vychází z údajů z pracovní smlouvy). Systém počítá tento průměr na základě korektního 
algoritmu, avšak nezohledňuje veškeré možné komplikace, např. situaci, kdy vyplacené prémie v prosinci představují 
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odměnu za celý rok a taková odměna by se pro účely PPÚ měla rozpočítat přes všechna čtvrtletí, ne pouze ke čtvrtému. 
Pokud by popsaná nebo podobná situace nastala, musíte příslušný průměr ručně přepočítat a hodnotu PPÚ upravit. 

Při výpočtu náhrad za pracovní neschopnost se v souladu s vyhláškami používá redukovaná hodnota PPÚ, pro jejíž výpočet 
se aplikují tři redukční hranice. Celková výše náhrady se pak určí jako 60% mzdy spočtené redukovaným PPÚ. 

Další položkou nedaněných náhrad mohou být například cestovní náhrady (stravné, cestovné a podobně), avšak pouze 
v zákonné výši (vše nad rámec zákona je třeba zúčtovat v poli daněné náhrady, popř. příplatky nebo bonusy). V PROFITu 
nicméně nedoporučujeme cestovní náhrady zúčtovávat spolu se mzdou. Doporučujeme je vyúčtovávat z cestovních příkazů, 
kdy jsou vypláceny přímo (buď v hotovosti, nebo bezhotovostně na účet pracovníka) proti vyúčtování pracovní cesty. Pokud 
nutně potřebujete vyúčtovávat cestovní náhrady spolu se mzdami, je třeba řešit ručně přeúčtování cestovního příkazu 
(zrušit účtování ohledně vyplacené náhrady) a poté můžete připsat nárok na náhrady do pole Nedaněné náhrady ve 
mzdovém záznamu. 

Srážky ze mzdy 
Srážky ze mzdy se zapisují do určeného pole. O tyto srážky se sníží částka určená k výplatě pro daného zaměstnance. Má-li 
zaměstnanec více srážek, zapište celkovou hodnotu za daný měsíc. Do popisu pak můžete zapsat rozpis jednotlivých srážek. 

Typickou srážkou ze mzdy je hodnota poskytnutých stravenek hrazená zaměstnancem, popř. jiná forma úhrady za závodní 
stravování. 

Dejte pozor na to, že jde-li o srážky určené externímu subjektu (např. exekuce), systém v rámci zaúčtování dané mzdy 
nevytvoří automaticky účetní záznam reprezentující odvedení srážky cílovému subjektu a nevytvoří příkaz k úhradě pro 
banku. Tyto operace je třeba provést ručně. 

Kalkulace pojistného 
Zdravotní pojištění nemá omezenu horní hranici, ale komplikace nastávají ohledně minimálního vyměřovacího základu. Pro 
osoby, které jsou pro účely zdravotního pojištění považovány za zaměstnance (tedy všichni na HPP a dále DPČ s příjmem od 
3 500 Kč měsíčně a DPP s příjmem nad 10 000 Kč) platí minimální základ odpovídající minimální mzdě a pokud je jejich 
vyměřovací základ nižší, je třeba dopočítat pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů. Toto dopočítané pojistné se 
účtuje zpravidla jako pojistné odváděné zaměstnancem, nikoliv zaměstnavatelem. Je ovšem třeba dát pozor na výjimky: 

 Minimální základ neplatí pro osoby, za které platí pojištění i stát (např. studenti, důchodci a další skupiny). Dále pro 
osoby, které současně se zaměstnáním vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní měsíčně zálohy na 
pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Existují i další výjimky (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, osoby 
celodenně pečující o děti do určeného věku a další). Patří-li zaměstnanec do některé z těchto skupin, odškrtněte u něj 
v pracovní smlouvě volbu Minimální základ zdravotního pojištění. Systém poté v mzdových záznamech u tohoto 
zaměstnance nebude provádět dopočet do minimálního základu. 

 Pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, doplácí pojistné prostřednictvím toho, kterého si zvolí. Pokud by taková 
situace nastala a zaměstnanec zvolil jiného zaměstnavatele, nikoliv vaši firmu, pak mu ve smlouvě podobně jako u osob 
pojištěných státem odškrtněte volbu Minimální základ zdravotního pojištění, čímž zajistíte, že PROFIT tomuto zaměstnanci 
nebude provádět dopočty do minima. 

 Je-li vyměřovací základ nižší z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, je doplatek do minima povinen uhradit 
zaměstnavatel, nikoliv zaměstnanec. V takovém případě editujte ručně rozdělení zdravotního pojištění mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem a upravte systémem vypočtené rozdělení (převeďte odpovídající část pojistného ze zaměstnance na 
zaměstnavatele). 

Sociální pojištění na rozdíl od zdravotního nemá minimální základ, ale má omezenu horní hranici: maximální základ, 
stanovený jako 48násobek průměrné mzdy. Komplikací je, že se toto neuplatňuje měsíčním přepočtem, nýbrž v úhrnu za 
celý kalendářní rok – sociální pojištění bude sníženo až v tom měsíci, kdy dosáhne stropu v součtu za dosud proběhlé 
měsíce. V tomto měsíci pak bude pojistné nižší a v dalších měsících již nulové (jak pojistné zaměstnance, tak pojistné 
odváděné zaměstnavatelem). Pokud tedy zaměstnanec má měsíční hrubou mzdu např. 300 000 Kč, tedy výrazně více než 
odpovídá měsíčnímu maximálnímu základu, je sice jasné, že bude-li ji mít po celý rok, zcela určitě překročí strop, ale dokud 
se tak nestane, odvádí se ze mzdy plné pojistné bez zohlednění stropu. Až v měsíci, kdy stropu dosáhne, bude systém 
kalkulovat pojistné nižší, resp. nulové. 
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Ponecháte-li volbu Výpočet SP a ZP na hodnotě standardní, tak systém podle popsaných pravidel a daných sazeb určí výši 
sociálního a zdravotního pojištění a jejich rozdělení mezi složky hrazené zaměstnavatelem a zaměstnancem. V případech 
popsaných výše jako výjimky a určitých dalších specifických případech (například u zaměstnávání cizinců), pokud systémem 
určené částky nebudou správně, přepněte volbu na nestandardní a hodnoty sociálního a zdravotního pojištění stanovte dle 
předpisů pro dané specifické situace a ručně vypočítané hodnoty vložte do příslušných polí. Kromě těchto dvou variant lze 
v tomto poli vybrat také uplatnění 5% slevy na sociálním pojištění zaměstnavatele. Přesné podmínky pro uplatnění této 
slevy nejsou zcela jednoduché, je třeba si zjistit, na kterého zaměstnance lze tuto slevu uplatnit a na kterého nikoliv 
(PROFIT toto nijak nehlídá). Dejte také pozor na to, že systém tuto slevu nenastavuje automaticky, a to ani do příštích mezd 
stejného zaměstnance. Chcete-li tuto slevu uplatňovat každý měsíc, je nutné ji vždy v dané mzdě navolit. 

Kalkulace daně z příjmů 
U kalkulace daně z příjmů není možnost stanovovat ji ručně. Její výše je určena vždy automaticky systémem. Položky 
týkající se slev a bonusů či ročního zúčtování závisí na tom, zda bylo před kalkulací mzdy vloženo Prohlášení k dani. 

Roční zúčtování daně do mzdy vložíte pomocí tlačítka napravo od pole. Systém bude požadovat potvrzení nebo vyplnění 
žádosti (nebyla-li dosud zadána) a poté spočte a dosadí do mzdy objem vracených daňových záloh či bonusů z loňského 
roku. Kalkulace zúčtování se zobrazí v přehledovém okně: 

 

Zúčtování odstupného 
U odstupného je třeba rozlišit, zda jde o odstupné ze zákona anebo o smluvní odstupné. Smluvně ujednané odstupné se 
daní stejným způsobem jako běžná mzda, vytvoříte na něj tedy normální mzdový záznam anebo jej přidáte k poslední mzdě 
do pole Prémie. 

U zákonného odstupného je situace složitější. Z tohoto příjmu se totiž neodvádí sociální a zdravotní pojištění, pouze daň 
z příjmu. Abyste tohoto dosáhli, nastavte nestandardní způsob určení sociálního a zdravotního pojištění a editujte ve 
mzdovém záznamu pole týkající se sociálního a zdravotního pojištění. 

Editace a mazání mzdy 
Mzdový záznam lze editovat, dokud není mzda vyplacena – po zápisu výplaty mzdy již není možné měnit podstatné údaje 
z kalkulace mzdy a mzdu není možné ani smazat. 

Záloha na mzdu 
Pokud potřebujete zaměstnanci vyplatit část očekávané mzdy před termínem zpracování mezd, v PROFITu na to nenajdete 
speciální funkci. Provedete to účetním zápisem s kontací 335 / 211, resp. 221 (u daňové evidence vložte daňově neúčinný 
výdaj z pokladní knihy, resp. knihy bankovního účtu). Do textu zápisu uveďte podrobnosti označující, že se jedná o zálohu 
na mzdu za měsíc… Na vyplacenou zálohu vytiskněte výdajový pokladní doklad. 

Vyplacené zálohy na mzdy poté zúčtujte do mzdy tak, že k ní vložíte dvě výplaty: 

(1) Zúčtování zálohy: forma výplaty = zúčtování záloh, částka = vyplacená záloha (popř. úhrn vyplacených záloh za 
zúčtované období, bylo-li jich více), nutno zadat ručně 
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(2) Doplatek mzdy: forma výplaty = hotovost nebo převodem na účet, částka = doplatek do čisté mzdy, systém spočítá 
automaticky 

PROFIT pak zúčtované zálohy automaticky zaúčtuje kontací 331 / 335 (resp. zápisem s formou úhrady Zápočet pohledávky 
u daňové evidence). 

Výplata 
Výplatu vložíte pro vybraný mzdový záznam v okně Mzdová kniha (pokud nebyla výplata zaškrtnuta ve mzdě). Forma 
výplaty je buď hotovost (pokladnou) nebo převodem na účet zaměstnance anebo zúčtování záloh (pro vypořádání již 
vyplacených záloh na mzdu). Výplat lze pro jednu mzdu zadat více – část mzdy tak může být vyplacena např. v hotovosti a 
zbytek na účet. 

Tisk výplatního lístku 
Výplatní lístek (Výplatní páska či Výplatnice) je doklad pro zaměstnance se zúčtováním jeho měsíční mzdy, obsahující údaje 
o jednotlivých složkách mzdy, odvedeném pojištění a dani a o provedených srážkách. Zaměstnavatel je povinen vystavovat 
tyto doklady na základě zákoníku práce. 

Výplatní lístky vytisknete funkcí v Mzdové nebo Výplatní knize. Pokud vyberete více záznamů (popř. všechny zobrazené přes 
CTRL+A) vytisknete Výplatní lístky pro všechny tyto záznamy. 

Tisk probíhá přes upravitelnou šablonu ve formátu RTF. Úpravou této šablony můžete změnit vizuální styl dokladu (lze 
přidat logo, změnit typ či velikost písma, rozmístění jednotlivých prvků atd.). Šablona je optimalizována pro tisk na formát 
A4 nebo A5. Pokud chcete tisknout na formát A5, vložte listy do zásobníku na šířku (landscape). 

Vzhled výplatního lístku s použitím výchozí šablony: 

 
Výplatní kniha 
Výplatní kniha je okno typu přehled a zobrazuje všechny záznamy o provedených výplatách mezd. 

V seznamu jsou zobrazeny výplaty podle zvolených parametrů (za zadané období – volí v liště, kterou lze zobrazit / skrýt 
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pomocí tlačítka Možnosti v pravé dolní části okna): 

 

V přehledu je možné provádět z kontextového menu nebo tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- editace vybrané výplaty 
- smazání výplaty 
- filtr / hledání záznamů 
- tisk výplatních lístků 
- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru 

Zaúčtování mezd a výplat 
Systém provádí zaúčtování mezd a výplat automaticky, pokud je aktivní modul Daňová evidence nebo Účetnictví. 

Daňová evidence 
Systém provádí zaúčtování mezd tak, jak je dáno obecnými principy vedení daňové evidence – k okamžiku uskutečnění 
finanční transakce. Není tedy možné účtovat o daňovém nákladu dříve, než je reálně vyplacen. Mzda tak v PROFITu nebude 
zaúčtována ke dni zúčtování, nýbrž až ke dni jejího vyplacení. 

Systém zaúčtuje mzdu jako celek všech daňově účinných složek do daňově uznatelného výdaje typu „Zaměstnanci (mzdy a 
pojištění)“ s typem platby „Bankou“ nebo „Pokladnou“ (popř. „Zápočet pohledávky“, pokud byla mzda vyplacena již dříve 
zálohou) podle zvoleného způsobu výplaty mzdy. Použije se výchozí účet, resp. výchozí pokladna. Případná sražená část 
mzdy, protože není součástí výplaty, je účtována s typem platby „Účetní operace“. Pokud mzda obsahuje též daňově 
neúčinné složky (nedaněné náhrady), tak jsou účtovány v separátním zápisu pod typem „Ostatní daňově neuznatelné 
výdaje“. 

Co se týká návazných bankovních transakcí, jako jsou odvod sociálního pojištění na účet ČSSZ, zdravotního pojištění na účty 
zdravotních pojišťoven, daní finančnímu úřadu či odvody srážek z mezd externím subjektům, tak tyto operace nejsou 
systémem automaticky generovány. Tyto platby musíte zadávat ručně, a to ke dni provedení těchto transakcí, přičemž se ve 
všech případech jedná o daňově neuznatelné výdaje (jejich daňový účinek byl uplatněn v rámci zúčtování mezd). Pro 
získání soupisky, kolik a kam odeslat, můžete využít report Mzdová sjetina. 

Účetnictví 
V případě (podvojného) účetnictví jsou mzdy účtovány ke dni zúčtování, výplaty jsou účtovány ke dni jejich vyplacení. 

Systém rozúčtuje mzdu, resp. její složky, podle výchozích předkontací následovně: 

 hrubá mzda (včetně náhrad, příplatků a prémií, před odečtem srážek): 521 / 331 
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 sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem: 524 / 336 

 sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem: 331 / 336 

 daň: 331 / 342 

 daňový bonus: 342 / 331 

 roční zúčtování: 342 / 331 

 srážky ze mzdy: 331 / 379 

Výplata je účtována následovně: 

 v případě výplaty v hotovosti: 331 / 211 (z výchozí pokladny) 

 v případě výplaty na účet: 331 / 221 (z výchozího účtu) 

 v případě zúčtování již vyplacené zálohy: 331 / 335 

Co se týká návazných bankovních transakcí, jako jsou odvod sociálního pojištění na účet ČSSZ, zdravotního pojištění na účty 
zdravotních pojišťoven, daní finančnímu úřadu či odvody srážek ze mzdy externím subjektům, tak tyto transakce nejsou 
účtovány automaticky. Musíte je zapsat ručně ke dni provedení těchto transakcí (typické kontace jsou 336 / 221 pro SP a ZP, 
342 / 221 pro daň a 379 / 221 pro srážky). Pro získání soupisky, kolik a kam odeslat, můžete využít report Mzdová sjetina. 

Mzdová sjetina 
Mzdová sjetina je sestava pod menu Reporty, která přehledně vypíše, jaké částky na jaké účty byste měli po zúčtování mezd 
odeslat. 

Sestava je členěna do dvou sekcí: 

1. Vyplácené mzdy 

V sekci Vyplácené mzdy jsou vypsány všechny dosud nevyplacené mzdy. Pokud byly některé mzdy již vyplaceny, v sestavě 
se neobjeví. Pokud byly vyplaceny částečně, zobrazí se pouze na částku doplatku. Dejte tak pozor na to, aby v okamžiku 
vyhotovení reportu byly zapsány všechny již případně vyplacené částky (včetně zúčtování záloh na mzdy). 

2. Odvody institucím 

V sekci Odvody institucím jsou vypsány odvody zdravotního pojištění v členění podle jednotlivých pojišťoven, odvod 
sociálního pojištění na účet ČSSZ a odvody zálohové a srážkové daně na účty FÚ. K tomu, aby sestava obsahovala správná 
čísla účtů a variabilní symboly, je třeba mít tyto údaje nadefinované v Možnostech nastavení systému na kartě Mzdy. 

Pozor: mzdová sjetina se nezabývá případnými platbami odvodů srážek dalším externím subjektům (např. exekutorům a 
podobně), předpisy těchto plateb v sestavě nejsou zahrnuty. V sjetině rovněž nejsou zahrnovány kvartální platby 
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. 

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je sestava pod menu Reporty, která spočte výši zákonného pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo z nemoci z povolání. Pojistné je kalkulováno na základě vyhlášky č. 
125/1993 Sb., přičemž jako vstup pro výpočet jsou použity mzdy za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí. Dalším 
vstupním parametrem je pojistná sazba, kterou je třeba zjistit podle převažující ekonomické činnosti zaměstnavatele 
v příloze č. 2 vyhlášky. Sazba se zde uvádí a používá v promile (‰). Výsledkem sestavy je vypočtené pojistné na aktuální 
kalendářní čtvrtletí. 
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Pokud jste jako zaměstnavatel v předcházejícím čtvrtletí nezaměstnávali žádného zaměstnance, uhradíte první pojistné 
(vypočítané zpětně) až v následujícím čtvrtletí, současně uhradíte i dopředu, tedy první pojistné bude splatné 2x. Obě 
platby budou vypočtené z prvních získaných vyměřovacích základů - za první čtvrtletí, ve kterém jste zaměstnávali 
zaměstnance. 

Pokud zaměstnáváte pracovníky pouze na dohody, ze kterých se neodvádí sociální pojištění, pak pro vás je stanoveno 
minimální pojistné ve fixní výši 100 Kč na čtvrtletí. 
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Majetek 
Majetková evidence se zabývá tzv. obchodním majetkem. Jde o majetek hmotný (movitý i nemovitý) a nehmotný (software, 
duševní vlastnictví či patenty), pořízený k podnikání, jehož doba užívání je delší než rok a pořizovací cena je v případě 
hmotného majetku vyšší než zákonem stanovený limit 80 000 Kč. U nehmotného majetku se dle aktuálního znění zákona již 
nezohledňuje jeho pořizovací cena a záleží na posouzení účetní jednotky, zda jej vyhodnotí jako jednorázový náklad anebo 
jej rozezná jako dlouhodobý majetek a bude jej podle své interní směrnice odepisovat. 

Odepisování majetku je založeno na principu, že výdaj za pořízení dlouhodobého majetek nelze jednorázově zahrnout do 
daňového základu v daném zdaňovacím období, nýbrž je nutné jej rozložit v čase. Při odepisování je započítávána do 
daňově uznatelných výdajů po dobu zákonem stanovené životnosti každý rok jen určitá část pořizovací ceny majetku. 

Kromě dlouhodobého majetku by plátce DPH měl mít přehled i o tzv. „drobném“ majetku, jehož životnost je vyšší než 1 rok, 
avšak hodnota je nižší než zákonem stanovená minima. Logicky pro tento majetek nejsou relevantní žádné odpisy, avšak při 
případném prodeji takového majetku je plátce povinen odvést DPH (na základě standardně vystaveného daňového 
dokladu). Nemá-li plátce tyto položky vedeny ve skladové evidenci, je vhodné vést je v majetkové evidenci. 

V majetkové evidenci naopak není nikdy sledován majetek v osobním vlastnictví (byť by byl příležitostně či pravidelně 
používaný i pro podnikání). 

Majetkovou evidenci mají povinnost vést podnikatelé, kteří vedou účetnictví nebo daňovou evidenci s vykazováním výdajů 
podle skutečnosti. Podnikatelé vykazující výdaje procentem z příjmů nemusí vést majetkovou evidenci, avšak pozor však na 
tuto variantu u plátce DPH - plátce DPH má povinnost vést majetkovou evidenci vždy - tedy i v případě, že uplatňuje výdaje 
procentem z příjmů a odpisy u něj nejsou daňově uplatnitelné. 

Uplatňujete-li si výdaje procentem z příjmů a nejste plátce DPH, můžete si v systému majetkovou evidenci dobrovolně vést 
také a můžete systém nechat zpracovávat i odepisování takto evidovaného majetku, přestože nebude daňově relevantní 
(podobně jako jiné výdaje podle skutečnosti). Takto získané údaje Vám mohou poskytnout kvalifikované podklady pro 
mnohá rozhodnutí (např. pro zpětné vyhodnocení, zda bylo výhodnější uplatnit výdaje procentem nebo podle skutečnosti). 

Základem majetkové evidence je majetková kniha. 

Majetková kniha 
Majetková kniha je hlavní okno majetkové evidence, je to okno typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny všechny aktivní 
(případně i vyřazené – archivní) majetkové karty: 
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Rozsah zobrazených záznamů lze volit na liště ve spodní části okna, přístupné přes tlačítko Možnosti. 

V přehledu je možné provádět z kontextového menu nebo z tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- založení nové majetkové karty 
- editace majetkové karty (včetně možnosti zápisu vyřazení majetkové položky) 
- vygenerování odpisu pro letošní rok a vybraný záznam (lze generovat i pro více záznamů, vybráním s přidrženou klávesou 
CTRL, případně pro všechny pomocí CTRL+A) 
- zobrazení seznamu odpisů (odpisové tabulky), ve které je možné i ručně editovat nebo vkládat odpisy 
- tisk majetkové karty nebo protokolu o vyřazení 
- filtr / hledání záznamů 
- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru). 

Vložení / editace majetkové karty 
Založit novou majetkovou kartu nebo editovat vlastnosti existující karty můžete pomocí funkce z majetkové knihy anebo 
z přijaté faktury (zaškrtnutím volby Majetková karta v detailu ceníkové položky). 

Vložení / editace majetkové karty probíhá v tomto okně: 

 

V políčku Ceníková položka můžete ze seznamu vybrat odkaz na existující záznam z ceníku, který této majetkové položce 
odpovídá. Zadat ceníkovou položku není povinné, nicméně pokud nic nezadáte, systém ceníkovou položku automaticky 
založí a to proto, aby bylo možné tuto položku zadat do faktury. 

Do pole Název dle vašeho uvážení zapište co nejjednoznačnější identifikaci dané položky. Máte-li v majetku např. dvě stejná 
motorová vozidla, zapište si pro rozlišení do názvu majetkové karty i SPZ. 

V majetkové evidenci lze vést různé typy majetku, zpravidla se majetek člení na dlouhodobý a krátkodobý a na hmotný a 
nehmotný. Dle zákona je dlouhodobý majetek takový, který má dobu užívání delší než rok a jeho cena je vyšší než 40 000 Kč 
u hmotného, resp. 60 000 Kč u nehmotného majetku. Majetek dlouhodobý je pak povinně nutné do nákladů odepisovat, 
nelze jeho pořízení do nákladů započítat okamžikem pořízení. 

Výjimka: pro OSVČ, kteří nevedou účetnictví, platí dle zákonu o dani z příjmů výjimka, která umožňuje dlouhodobý 
nehmotný majetek do nákladů započítávat ihned (bez odepisování). 

V políčku Typ majetku se rozlišuje majetek podle popsaných pravidel. Rozlišují se tři typy: 

 hmotný (rozuměj „dlouhodobý hmotný“) 
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 nehmotný (rozuměj „dlouhodobý nehmotný“) 

 drobný (krátkodobý anebo dlouhodobý do cenového limitu, hmotný i nehmotný) 

V políčku Způsob odepisování vybíráte metodu odepisování. U standardně odepisovaného majetku máte dle zákona na 
výběr tyto metody: 

 rovnoměrné odepisování 

 zrychlené odepisování 

Je na vašem uvážení, kterou metodu zvolíte. Je povoleno používat různé metody pro různé majetkové položky. Obě metody 
mají stejnou délku odepisování (ta je určena odpisovou skupinou), ale liší se v tom, jak rychle je pořizovací cena 
rozpouštěna v čase do nákladů (u zrychleného odepisování je to započítáváno vyššími částkami v prvních letech 
odepisování). Zvolená metoda odepisování se nicméně nesmí po celou dobu odepisování již měnit, systém Vám neumožní 
měnit tuto položku, pokud již byl zapsán alespoň jeden odpis. 

Kromě těchto dvou způsobů je v nabídce ještě třetí varianta: 

 vyloučené z odepisování 

Tato varianta je určena pro zvláštní skupinu majetku (definovanou zákonem), který nelze standardně odpisovat a zároveň u 
něj nelze uplatnit do nákladů ani pořizovací cenu. Jedná se např. o umělecká díla, kulturní památky, některé pěstitelské 
celky a další (podrobně viz zákon o dani z příjmů § 27). Vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování se stává 
daňovým výdajem až v okamžiku jeho prodeje (popřípadě při jeho směně) a to jednorázově a pouze do výše příjmů 
z prodeje (popř. do výše směněné hodnoty). Na rozdíl od hmotného majetku, který lze daňově odpisovat, není možno 
uplatnit do daňových výdajů vstupní cenu ani v případě likvidace majetku. Volbu vyloučeno z odepisování tak vyberte jen 
v případě, že se jedná o takový druh majetku, pro tuto položku pak nebudou generovány odpisy a daňově uznatelný výdaj 
si zaúčtujte (ručně) do daňové evidence až při vyřazení položky prodejem. 

Odpisová skupina určuje především délku odepisování daného majetku. Při stanovení odpisové skupiny je nutno se řídit 
zákonnými předpisy. 

Pořizovací cena zpravidla odpovídá ceně z pořizovací faktury, u plátce DPH je to cena bez DPH, neplátce cena včetně DPH. 

Do pořizovací ceny je možno započíst kromě fakturované ceny majetku i další náklady na pořízení tohoto majetku (např. 
dopravné, montáž a podobně). V takovém případě je ale nutné si pohlídat, aby tyto položky ze stejné (nebo jiné) faktury 
nebyly zaúčtovány do daňové evidence jako daňově uznatelný výdaj (platí pravidlo: položka musí jít buď přímo do nákladů 
nebo do hodnoty odepisovaného majetku, ale nikdy ne současně do obojího). Toto pravidlo si musíte pohlídat a dořešit 
v daňové evidenci, systém to nedokáže na základě zápisu zvýšené pořizovací ceny v majetkové kartě automaticky odečíst ze 
zapsaných nákladů, protože nepozná, ke které položce které faktury se to vztahuje. 

Od pořizovací ceny je také nezbytné odečíst veškeré poskytnuté slevy, nejsou-li zahrnuty přímo v dané položce na faktuře. 
Opomenutí této povinnosti může být hodnoceno jako daňový únik. 

Vyřazení majetku 
Vyřazení majetku se provádí v editaci majetkové karty, vyplněním položek o vyřazení. Při vyřazení položky z obchodního 
majetku mohou v závislosti na okolnostech vznikat daňové povinnosti na dani z příjmů a dani z přidané hodnoty. 

Daňové povinnosti ovlivňuje zejména Způsob vyřazení: 

 Prodej: při vyřazení prodejem vzniká povinnost částku z tohoto prodeje zahrnout do základu daně z příjmů, tzn., zapsat 
do daňové evidence jako příjem, resp. zaúčtovat na výnosové účty do účetnictví. Tato povinnost platí, i pokud je majetek 
zcela odepsán (zůstatková hodnota = 0). U plátce DPH navíc vzniká povinnost vystavit daňový doklad a odvést z prodejní 
ceny DPH. Nejjednodušší metodou, jak těmto povinnostem dostát, je na prodávaný majetek vystavit standardní vydanou 
fakturu (ceníkovou položku majetkové karty označte předtím příznakem „Prodej“, aby se ve vydané faktuře nabízela) a 
teprve poté vyřadit položku z majetkové evidence. 
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 Likvidace: je daňově výhodný způsob vyřazení majetku, kdy zpravidla nevzniká žádná daňová povinnost a v případě 
nenulové zůstatkové hodnoty může být povoleno ji uplatnit do nákladů (záleží však na mnoha okolnostech, vždy je třeba 
dodržet zákonné předpisy). V případě kontroly je při prokazování likvidace důkazní břemeno na straně poplatníka a může 
být požadováno předložení protokolu o likvidaci odbornou firmou. 

 Odcizení: obdobně jako u likvidace jde o výhodný režim s podobnými daňovými efekty. Opět je třeba, aby byla taková 
událost prokazatelná, tzn., měli byste mít policejní protokol o nahlášení odcizení daného majetku. 

 V důsledku škody: obdobně jako u likvidace nebo odcizení jde o výhodný režim s podobnými daňovými efekty a opět 
může být požadováno, aby daňový subjekt byl schopen vzniklou událost prokázat (fotodokumentací, protokolem 
z pojišťovny atd.). 

 Vyřazení do osobního užívání: lze uplatnit jen u OSVČ, nikoliv u obchodní společnosti (s.r.o. nebo a.s.). Nevzniká 
povinnost zahrnovat hodnotu vyřazeného majetku do daně z příjmů, plátci ovšem vzniká povinnost odvést daň z přidané 
hodnoty, byl-li při pořízení uplatněn odečet. Při stanovení Vyřazovací ceny, která se použije pro výpočet DPH (pozor: jako 
cena vč. DPH) se vychází z tzv. ceny obvyklé, tj. ceny za kterou se majetek podobného stáří a stavu na trhu běžně 
obchoduje. Tuto cenu stanoví poplatník sám, ale musí být schopen ji před daňovou správou obhájit. Po zápisu vyřazení do 
soukromého užití pak systém zahrne tuto částku do přiznání k DPH na stranu daňové povinnosti. Vyřazení z obchodního 
majetku do soukromého užití není potřeba nikde ohlašovat, provede se jen prostým zápisem do majetkové karty, nicméně 
je vhodné vytisknout a potvrdit si protokol o vyřazení. U motorových vozidel je vhodné v registru přehlásit vozidlo z IČO na 
rodné číslo. Po vyřazení do osobního užití běží 5-letý daňový test, a pokud byste v tomto čase majetek prodali, tak musí být 
tento prodej zdaněn daní z příjmů. 

 Darování: v případě darování nevzniká povinnost zahrnovat hodnotu darovaného majetku do daně z příjmů, plátci 
může vznikat povinnost odvést ze zůstatkové hodnoty daň z přidané hodnoty, byl-li při pořízení uplatněn odečet. Máte-li 
povinnost odvést z darovaného majetku DPH, tak pro výpočet vyplňte částku (jako cenu vč. DPH) do pole Vyřazovací cena. 
Po zápisu darování majetku pak systém tuto částku zahrne do přiznání k DPH na stranu daňové povinnosti. U obchodní 
společnosti je také třeba zvážit právní aspekty darování majetku, zejména legálnost takového postupu s ohledem na 
principy institutu řádného hospodáře, tedy zda darováním nemůže dojít k poškození zájmů společnosti v důsledku 
bezplatného vyvádění jejího majetku. 

Účtování o vyřazení majetku 

PROFIT o vyřazení majetku sám žádným způsobem automaticky neúčtuje. Veškeré účtování musíte provést ručně. 

Pokud majetek není zcela odepsán, může být zůstatková hodnota zahrnuta do nákladů (v případě prodeje však pouze do 
výše prodejní ceny – případně vzniklou ztrátu si tak započítat nelze). U daňové evidence to proveďte jako výdaj s typem 
platby Účetní operace. U účetnictví vložte účetní zápis s kontací 54x/08x (např. u prodeje movitého majetku 549/082). 

U podvojného účetnictví je dále potřeba majetek vyřadit účetně. Provede se zápisem s kontací 08x/02x (např. 082/022 pro 
movité věci) s částkou ve výši vstupní ceny. 

V případě, že inkasujete pojistné plnění za vzniklou škodu nebo odcizený majetek, je plnění třeba navést do výnosů. U 
daňové evidence se provede zápisem zdanitelného příjmu. V podvojném účetnictví se připsané pojistné plnění navádí 
typicky na účet 648. 
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Sklady 
Vedení skladové evidence je v PROFITu nepovinné, záleží jen na vašem uvážení a Vašich potřebách, zda potřebujete 
sledovat stavy jednotlivých produktů, historii jejich pohybů a jejich ocenění. V případě, že nenadefinujete žádný sklad, 
systém bude v dokladech pracovat pouze s ceníkovými položkami bez vedení skladové evidence. 

V případě nadefinování skladů je možné (zůstává volitelné) nechat systém automaticky evidovat skladové pohyby na 
základě vystavených a přijatých faktur a paragonů anebo zapisovat pohyby ručně (případně lze i oba přístupy kombinovat). 
Lze vést skladovou evidenci pro neomezený počet skladů a skladových položek. 

Skladová evidence sestává ze seznamu skladů, skladových knih, které obsahují skladové karty, v nichž jsou chronologicky 
zapsány všechny skladové pohyby (příjmy na sklad a výdeje ze skladu). 

Seznam skladů 
V tomto okně zobrazíte přehled všech v systému vedených skladů: 

 

Odsud lze založiti nový sklad nebo editovat vlastnosti existujícího skladu: 

 

Je možné používat jen jeden sklad anebo více skladů (počet není omezen). Jednotlivé sklady mohou být definovány podle 
fyzického umístění (sklad Praha, sklad Brno a podobně), podle typu skladu (sklad zboží, sklad materiálu...) anebo podle 
jiného vlastního členění. 

Oceňovací metoda je výchozí metodou pro daný sklad - bude se propisovat do zakládaných skladových karet, nicméně lze 
nastavit odlišnou oceňovací metodu pro každou jednotlivou skladovou kartu. V systému je možné volit ze tří standardních 
metod oceňování skladových zásob: LIFO, FIFO a vážený průměr (WAVG) a dále ze dvou neskladových - ceníkových metod: 
ceník – nákup a ceník – prodej. 

Upozornění: pokud vedete sklad pro daňové účely (výstup z něj se přebírá do daňového přiznání), je povoleno 
používat jedině metody FIFO nebo vážený průměr (WAVG). 
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Skladové metody oceňují každý kus na skladě podle skutečné pořizovací ceny (z přijatých faktur). Rozdíly mezi jednotlivými 
skladovými metodami se projeví ve stanovení skladové ceny, pokud máte více nákupů (příjmů) za různé ceny a více výdejů. 
Při metodě FIFO se vychází z principu, že první se vyskladňují nejstarší kusy, metoda LIFO naopak vyskladňuje nejnovější 
kusy. Cenový efekt těchto metod je při rostoucích cenách u FIFO tendence k vyšší skladové ceně, u LIFO naopak k nižší ceně 
(u klesajících nákupních cen je však efekt opačný). Metoda váženého průměru se pak pohybuje obecně někde mezi těmito 
metodami. 

Ceníkové metody oceňování ohodnotí zásobu pomocí cen z ceníku (buď nákupních anebo prodejních) a to pro všechny 
skladové kusy bez ohledu na skutečné pořizovací ceny. Nejedná se tedy o skladové oceňování v pravém slova smyslu. 
Výhodou ceníkových metod je jednoduchost ocenění a hodí se zejména tam, kde je sklad s velikými množstvími pohybů 
(statisíce / miliony záznamů) a klasické skladové oceňování by na běžném počítači již mohlo být pomalé. Takto oceňovaný 
sklad ale nemůže být přebírán do daňového přiznání (stejně jako LIFO oceňování), metodu proto zvolte, jen pokud sklad 
nevedete z daňových účelů (z PROFITu nechcete sestavovat daňové přiznání) a zajímá Vás především kusový stav skladu. 

Pro založený sklad ze seznamu skladů lze otevřít skladovou knihu, která poskytuje přehled o všech skladových kartách 
(položkách na skladě). 

Skladová kniha 
Skladová kniha je okno typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny všechny skladové karty vybraného skladu. U jednotlivých 
karet se vždy zobrazuje aktuální stav zásoby a její ocenění: 

 

Pokud jste otevřeli skladovou knihu účtu z hlavního menu (nebo hlavní tlačítkové lišty), pak se otevře naposledy otevřený 
sklad. Chcete-li se přepnout na jiný sklad, použijte tlačítko Možnosti v pravé spodní části okna, poté můžete zvolit jiný sklad 
z rozbalovacího seznamu. Tlačítkem Strom zobrazíte stromovou nabídku druhů artiklů dle definice z nastavení ceníku, 
kliknutím na danou kategorii/podkategorii zobrazíte ze skladu položky z této sekce. 

V přehledu je možné provádět z kontextového menu nebo z tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- založení nové skladové karty 
- výdej zboží ze skladu 
- příjem zboží na sklad 
- editace vlastností skladové karty 
- otevření skladové karty - chronologické zobrazení všech příjmů a výdejů této skladové položky 
- filtr / hledání záznamů 
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- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru). 

Založení skladové karty 
Založit novou skladovou kartu nebo editovat vlastnosti existující karty můžete pomocí funkce ze skladové knihy v tomto 
okně: 

 

Při založení skladové karty se automaticky přidělí její číslo podle nastaveného číslování a předvyplní se oceňovací metoda 
podle nastavení skladu. Nemáte-li k tomu jednoznačný důvod, pak přednastavenou metodu neměňte. Více o oceňovacích 
metodách najdete v kapitole Seznam skladů. 

Zboží se volí ze seznamu zboží z ceníku, které je označené jako skladová položka a dosud pro něj v tomto skladu nebyla 
založena skladová karta. Pomocí tlačítka napravo od pole Zboží lze editovat ceníkovou položku nebo založit novou. 

Nastavení minimální zásoby není povinné, nadefinování tohoto pole Vám umožní kontrolovat potřebu doplnění zásob 
pomocí reportu Doplnění skladových zásob. 

Pokud potřebujete na skladovou kartu navést počáteční zůstatek, proveďte to pomocí ručního příjmu zboží na sklad. 

Kromě ručního založení skladové karty Vám systém může zakládat skladové karty i automaticky a to z položek faktur a 
paragonů, u kterých se navolí zápis do skladů. Systém v takovém případě zkontroluje, zda je pro fakturovanou položku již 
vedena skladová karta a pokud ne, tak ji automaticky založí a teprve pak zapíše skladovou operaci. 

Skladová karta 
Skladová karta je okno typu přehled, ve kterém jsou zobrazena historie pohybů zvolené skladové karty: 
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U jednotlivých operací je vždy zobrazen zůstatek zásoby po provedení operace. 

V přehledu je možné provádět z kontextového menu nebo z tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- výdej zboží ze skladu 
- příjem zboží na sklad 
- editace vybraného pohybu 
- smazání nebo storno vybraného pohybu 
- tisk skladového dokladu (příjemky / výdejky) 
- filtr / hledání záznamů 
- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru). 

V zobrazené skladové kartě lze navolit zobrazení dalších skrytých sloupců, např. Dodavatel/Zákazník (z faktury),  Výdejová 
cena (skladová cena vydávaných kusů), Prodejní cena (cena prodávaných kusů dle faktury), Zisk (rozdíl prodejní a výdejové 
ceny) a Zisková marže (%). 

Příjem na sklad 
Systém umožňuje dva způsoby zápisu příjmů zboží na sklad: 

a) automaticky z faktur a paragonů 

b) ručně 

V případě automatického příjmu zboží na sklad z přijaté faktury (paragonu) vše proběhne automaticky, nicméně lze 
skladový pohyb následně vyhledat a v případě potřeby upravit. 

Ruční zápis příjmu na sklad lze zadat buď z hlavního menu nebo ze skladové knihy nebo ze skladové karty, otevře se okno 
pro zápis příjmu zboží: 
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Podle toho, odkud byla operace zahájena, tak se předvyplní sklad a skladová karta. V případě příjmu je nutné zadat cenu, 
toto je nezbytné z toho důvodu, aby bylo možné oceňovat hodnotu skladových zásob. 

Při vkládání příjemky můžete také zadat výrobní čísla jednotlivých produktů. Funkce pro vložení výrobních čísel se vyvolá 
z kontextového menu (pravým tlačítkem myši) anebo zkratkou CTRL+N. Kromě výrobních čísel lze zadat také další vlastnosti 
jednotlivých kusů (barva, velikost, datum spotřeby, další vlastnosti). 

Po zapsání příjmu je možné (přes tlačítko Možnosti) nechat vytisknout skladový doklad (příjemku) a pohyb se okamžitě 
projeví ve skladové kartě přepočtením aktuální zásoby a skladové ceny. 

Výdej zboží ze skladu 
Systém umožňuje stejně jako u příjmů dva způsoby zápisu výdeje zboží ze skladu: 

a) automaticky z faktur a paragonů 

b) ručně 

V případě automatického výdeje zboží ze skladu z vydané faktury (paragonu) vše proběhne automaticky, nicméně lze 
skladový pohyb následně vyhledat a v případě potřeby upravit. 

Ruční zápis výdeje zboží ze skladu lze zadat buď z hlavního menu nebo ze skladové knihy nebo ze skladové karty, otevře se 
okno pro zápis výdeje zboží: 

 

Podle toho, odkud byla operace zahájena, tak se předvyplní sklad a skladová karta. Vydávané množství by mělo být na 
skladě k dispozici, pokud není, systém Vás bude varovat. Výdej lze i tak nechat zapsat, ale zásoba se dostane do minusu. 
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Při zápisu výdeje můžete také vybírat z výrobních čísel jednotlivých produktů evidovaných na skladě (zapsaných na sklad 
z příjemek anebo z přijatých faktur). Funkce pro výdej výrobních čísel se vyvolá z kontextového menu (pravým tlačítkem 
myši) anebo zkratkou CTRL+N. 

Po zapsání výdeje je možné (přes tlačítko Možnosti) nechat vytisknout skladový doklad (výdejku) a pohyb se okamžitě 
projeví ve skladové kartě přepočtením aktuální zásoby. 

Převod zboží mezi sklady 
Funkce slouží pro převody zboží mezi sklady. Po zapsání převodu dojde k odečtení množství z výdejního skladu a příjmu 
zboží do příjmového skladu. 

Zápis převodu lze zadat buď z hlavního menu nebo ze skladové knihy nebo ze skladové karty, otevře se okno pro zápis 
meziskladového převodu: 

 

Podle toho, odkud byla operace zahájena, tak se nastaví výdejní sklad a skladová karta a také převodní cena. Převodní cena 
se nastaví automaticky na aktuální skladovou cenu z výdejního skladu a v této ceně by mělo zboží být převedeno. Převodní 
cenu lze ručně změnit, nicméně mělo by se tak dít jen v ojedinělých odůvodněných případech, neboť to odporuje 
principům korektního vedení skladové evidence. 

Po zapsání příjmu je možné (přes tlačítko Možnosti) nechat vytisknout skladové doklady (typicky stačí jen převodka, 
v případě potřeby lze ale vytisknout také výdejku a příjemku) a pohyb se okamžitě projeví ve skladových kartách 
přepočtením aktuální zásoby a skladové ceny. 

Dejte pozor na to, že pokud jsou pro daný artikl na straně výdejového skladu vedena výrobní čísla, tak systém 
neumí v současné verzi tato čísla přenést převodkou. Pokud potřebujete přenést daný počet kusů včetně výrobních 
čísel, proveďte to pomocí výdejky a příjemky. 

Vícepoložkové příjmy, výdeje a převody 
Pokud povolíte použití vícepoložkových skladových operací v nastavení (na kartě Sklady), budete moci v jednom příjmu, 
výdeji nebo převodu zadat najednou více položek: 
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Pro vícepoložkové skladové operace platí stejná pravidla jako pro jednoduché příjmy, výdeje nebo převody. 

Pozor: pro použití vícepoložkových operací je nutné mít zakoupenu licenci PLUS (na FREE licenci jsou 
vícepoložkové operace k dispozici jen do 200 záznamů). 

Inventury 
Funkce pro provedení skladové inventury je dostupná z kontextového menu v seznamu skladů a ve skladové knize. Z těchto 
oken lze také zobrazit historii inventur, odkud lze také zpětně vytisknout inventurní protokoly, inventuru editovat nebo 
vymazat (avšak jen poslední inventuru, aby nedošlo k časové inkonzistenci při navazování vstupních zůstatků následující 
inventury). 

Inventura se vždy provádí pro jeden vybraný sklad, v okně pro provedení inventury je obsažen soupis vše aktivních karet 
daného skladu a zobrazeno evidované množství. Po provedení fyzické kontroly stavu položek na skladě doplňujte skutečný 
stav položek do sloupce Zjištěno: 



 

____________________________________________________________________________________________________ Podnikatelský systém PROFIT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © 1998 - 2023 LPsoft Information Systems, s.r.o.                                                                                                                                                      strana 94 

 
 

 

Položky lze setřídit podle některého ze sloupců kliknutím na nadpis, obdobně jako u přehledových oken. Pomocí CTRL+F lze 
vyhledávat, tuto funkci lze také využít pro vyhledání artiklu pomocí čtečky čárového kódu. 

Skutečná zjištěná množství je třeba doplnit pro všechny položky, jinak není inventura považována za úplnou a nelze 
vytisknout protokol, nicméně rozpracovanou inventuru lze uložit a později se k ní vrátit. 

V případě rozdílů mezi zjištěným a evidovaným množstvím je napočten rozdíl ve skladové hodnotě a vzniklé rozdíly jsou po 
zápisu inventury automaticky dorovnány technickými příjmy/výdeji. Sklad se tak po provedení inventury vždy srovná 
s realitou. 

Systémové důsledky inventury 
Protože inventura vychází z konkrétních stavů položek na skladu k zadanému datu a následně je rovná k zjištěným stavům, 
nemůže být po provedení inventury povoleno zpětné vkládání dalších skladových operací do doby před inventurou. Aby se 
zamezilo těmto časovým inkonzistencím, systém po provedení inventury již nedovolí zpětně editovat, mazat nebo vkládat 
operace do doby před inventurou. Toto se týká i automaticky generovaných skladových operací, např. z faktur s vazbou na 
sklad. Vznikla-li by potřeba dopsat zpětně nějaké operace, je jedinou možností nejprve celou inventuru smazat a poté ji 
provést znovu proti novým stavům. 

Pozor: z výše uvedených důvodů doporučujeme inventuru provádět vždy až poté, kdy máte jistotu, že pro dané 
období je do systému zapsáno vše, co se daného skladu týká a aktuálně evidované stavy tak vychází 
z kompletních a správných podkladů! 

Daňové důsledky inventury 
Zjištěné inventurní rozdíly – manko nebo přebytek – mohou mít dopady do daní, tedy daně z příjmů či DPH. Některé druhy 
manka jsou legálně povoleny a nemají žádné daňové důsledky, např. ztráta skladového množství u kapalin v důsledku 
odpařování či jiných přirozených úniků. Některé druhy manka může být nutné na vyžádání daňové správy doložit, např. 
protokolem policie (krádež či zpronevěra zaměstnanců), protokolem pojišťovny a podobně. 

Obecně se nedá předem říci, zda mají konkrétní zjištěné skladové rozdíly dopady do daní. V případě vedení daňové 
evidence je situace o to složitější, že legislativa tyto situace nijak přesně neřeší (na rozdíl od podvojného účetnictví, kde 
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jsou předepsány postupy pro zaúčtování vzniklého manka nebo přebytku) a obecně proto nelze předem říci, jak se má 
správně postupovat. 

Pozor: v případě vzniku manka nebo skladového přebytku doporučujeme z výše uvedených důvodů vzniklou 
situaci konzultovat s daňovým poradcem nebo správcem daně a v případě dopadů do daní je zaznamenat do 
systému vložením technické faktury a/-nebo účetního zápisu do daňové evidence. 
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Výroba 
Modul výroba není standardní součástí PROFITu (ani s licencí PLUS). Jedná se o příplatkový rozšiřující modul, který lze 
vyzkoušet zdarma, ale pro trvalé použití je třeba jej přikoupit. 

Modul umožňuje vedení evidence výrobních procesů, sledování vyrobených produktů a spotřebovaných surovin. Modul 
řeší automaticky propisy výrobních procesů do skladů (odepisování spotřebovaných surovin, naskladňování hotových 
výrobků) a umožňuje sledování ekonomiky tohoto procesu (automatické propočty nákladových cen produktů, sledování 
provozního zisku jednotlivých výrob). 

Modul výroba se dá využít nejen u typicky výrobních firem a živností, jako je řemeslná, potravinářská či průmyslová výroba, 
ale také u obchodních profesí, u nichž se často provádí různé produktové transformace (např. přebalování produktů 
z větších balení na menší, vytváření různých balíčků typu 2+1 zdarma atd.). 

Seznam výrobních plánů 
Seznam výrobních plánů je okno typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny všechny definované výrobní plány: 

 

Z tohoto okna lze otevřít definici existujícího nebo vložit definici nového výrobního plánu: 



 

____________________________________________________________________________________________________ Podnikatelský systém PROFIT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © 1998 - 2023 LPsoft Information Systems, s.r.o.                                                                                                                                                      strana 97 

 
 

 

Výrobní plán představuje soupisku potřebných surovin a poměry jejich množství na výrobu definovaného množství 
finálních produktů. Suroviny i produkty je třeba volit z existujících skladových karet, není-li dosud skladová karta pro 
některou z položek definována, je třeba ji založit. 

Součástí definice výrobního plánu je také kalkulace výrobních nákladů na výrobu daného množství produktů. Tyto náklady 
by měly zahrnovat zejména náklady na energie, personál a další nesurovinové vstupy. Výrobní náklady lze zadat buď fixní 
částkou nebo koeficientem (% nákladů na suroviny) nebo kombinací. Celkové surovinové náklady se spočítají automaticky 
vždy z aktuálních skladových cen vstupních surovin, zobrazená částka ukazuje pro orientaci aktuální hodnotu podle 
současné zásoby. 

Výrobní kniha 
Výrobní kniha zobrazuje evidovanou produkci za zvolené období: 
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V knize je možné provádět z kontextového menu nebo tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- vložení výrobního záznamu 
- editace 
- smazání záznamu 
- filtr / hledání záznamů 
- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru). 

Vložení / editace výrobního záznamu 
Vložení nebo editace výrobního záznamu se provádí v dialogovém okně: 

 

Výrobní záznam je velmi jednoduchý, je třeba zadat základní údaje o výrobě, jako je datum, výrobní číslo (přiděluje systém 
automaticky podle nastavené číselné řady), zvolit výrobní plán (musíte jej mít předem nadefinovaný) a zadat počet 
realizací. 

Při zápisu výrobního záznamu systém automaticky odečte spotřebované suroviny ze skladu, spočítá jejich celkovou 
skladovou hodnotu, připočte výrobní náklady a tím stanoví výrobní (nákladovou) cenu výrobků, které v této ceně naskladní 
na cílový sklad. 

Report výrobní kniha 
Pod menu Reporty se se zakoupeným modulem výroba zařadí nový report „Výrobní kniha“. Tento report vypíše za zadané 
období soupis realizovaných výrob obsahující rozpis vyrobených produktů, hodnotu výrobních i surovinových nákladů, 
prodejní hodnotu produktů a provozní zisk. 
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Cesty 
Modul cesty umožňuje správu vozidel používaných k podnikání, vedení jejich knih jízd a evidenci cestovních příkazů 
s možností automatických výpočtů a zaúčtování cestovních náhrad. 

Seznam vozidel 
Seznam vozidel obsahuje přehled všech vozidel používaných k podnikání: 

 

Z tohoto okna lze vložit definici nového vozidla nebo editovat vlastnosti existujícího: 

 

V seznamu vozidel lze kromě vozidel zahrnutých v obchodním majetku mít zapsána i soukromá vozidla používaná 
příležitostně pro podnikatelské účely (v režimu vykazování náhrad za použití soukromého vozidla). 

Je-li vozidlo vedené v majetkovém modulu, lze přiřadit odpovídající majetkovou položku. 

Spotřeba dle technického průkazu (TP) je údaj potřebný pro kontrolu knihy jízd (zda skutečná spotřeba odpovídá 
očekávané). 

Ze seznamu vozidel lze pro každý záznam otevřít knihu jízd. 
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Kniha jízd 
Žádný zákon sice přímo výslovně nenařizuje podnikatelům knihu jízd vést, avšak při uplatňování výdajů spojených 
s provozem vozidla pro podnikání platí povinnost daňového subjektu prokázat, že vozidlo bylo k podnikatelským účelům 
opravdu používáno. V souladu s pokynem ministerstva financí platí, že finanční úřady pak v praxi k doložení této 
skutečnosti vyžadují právě knihu jízd. Vyhnout se povinnosti vést knihu jízd tak můžete, jen pokud jste neplátce DPH a 
vykazujete výdaje procentem z příjmů (paušálem) anebo používáte paušální odpočty za provoz automobilu. 

Kniha jízd je okno typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny všechny jízdy vybraného vozidla: 

 

Pokud jste otevřeli knihu jízd z hlavního menu (nebo hlavní tlačítkové lišty), pak se otevře naposledy otevřené vozidlo. 
Chcete-li se přepnout na jiné vozidlo, použijte tlačítko Možnosti v pravé spodní části okna, poté můžete zvolit jiné vozidlo 
z rozbalovacího seznamu. 

Obdobně lze pomocí rozbalovacího seznamu nalevo volit zobrazené období. 

V přehledu je možné provádět z kontextového menu nebo z tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- vložení nové jízdy 
- editace jízdy 
- smazání jízdy 
- filtr / hledání záznamů 
- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru). 

Vložení / editace jízdy 
Vložení nebo editace jízdy se provádí v dialogovém okně: 
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Jízdy lze vkládat i na přeskáčku, tzn., není nutné je vkládat chronologicky v tom pořadí, jak byly uskutečněny. Při vložení 
jízdy do minulosti systém přepočte případné nesrovnalosti v návaznostech tachometru. 

Jízdy se v PROFITu zadávají pouze datumově, nezadává se tedy informace o časech odjezdu a příjezdu. Časové informace 
nejsou podle platné legislativy povinné (zákon přesnou podobu knihy jízd nedefinuje, zabývá se tím pouze pokyn 
ministerstva financí D-190, který se výslovně uvádí povinnost zaznamenávat datum jízdy, cíl jízdy, účel jízdy a ujeté km). 
Proto nejsou časové údaje v PROFITu implementované, nicméně chcete-li je přesto zadávat, můžete je zapisovat do 
poznámky. 

Systém nabízí v rozbalovacím seznamu poslední uskutečněné trasy a účely cest. Při výběru dříve použité trasy systém 
doplní naposledy zadaný účel a kilometry. Takto lze snadno a rychle vkládat opakované cesty. 

Při zadávání jízdy je třeba rozlišit soukromé a služební kilometry. Zpravidla má jízda vždy charakter buď služební (soukromé 
kilometry jsou tedy 0) anebo soukromý (služební kilometry jsou 0), ale lze zadat i kombinovanou cestu s rozpisem 
soukromých i služebních kilometrů. 

Pokud budete v knize jízd vykazovat soukromé kilometry, počítejte s tím, že byste měli výdaje spojené s provozem krátit o 
procento soukromého využití. Toto celkové procento se zobrazí v reportu Kniha jízd. Toto procentní uplatňování je ovšem 
poměrně komplikované (již jen z časového hlediska – procento se dozvíte až na konci daného období, ale např. DPH 
odváděné čtvrtletně je třeba vyúčtovat již dříve) a proto v praxi se často drží zásada, že s podnikatelským vozem se jezdí (či 
evidují) jen služební kilometry. 

V knize jízd lze vést i záznamy o tankování paliva. Tyto údaje sice nejsou povinné, ale pokud chcete uplatňovat účtenky za 
palivo do daní (odečítat ze základu daně z příjmů nebo uplatňovat odpočty DPH), tak může FÚ chtít doložit soulad mezi 
účtenkami za palivo s knihou jízd a proto je lépe tyto údaje do knihy jízd zapisovat, nejlépe přímo s vazbou na paragony / 
faktury. Přiřazovat lze jen přijatý doklad (paragon nebo fakturu) zapsaný do PROFITu, který je ze stejného data jako jízda a 
obsahuje čerpání paliva. Zde pozor na to, že tyto položky je třeba zapisovat stále stejně, tedy ne např. jednou jako „Benzin“, 
podruhé jako „Natural“ a potřetí jako třeba „Shell V-Power“ a je třeba v paragonu/faktuře rozepsat tankovaný objem do 
políčka Počet (MJ). 

Zpětná rekonstrukce knihy jízdy 
Teoreticky nejsprávnějším způsobem vedení knihy jízd je průběžné zaznamenávání jednotlivých jízd dle skutečnosti. Toto 
ale v praxi často není možné, ať již z důvodů velké vytíženosti anebo z důvodů jiných… 

V takových případech je pak často nutné knihu jízd dopisovat zpětně, ať již podle skutečnosti či podle více či méně přesných 
vzpomínek. PROFIT umožňuje zadávání záznamů libovolně na přeskáčku, tudíž je takové zpětné zadávání usnadněno. Je 
možné zadat základní záchytné body se známým stavem tachometru, např. technické nebo garanční prohlídky a poté 
doplňovat záznamy mezi tím. Při takovém způsobu zápisů systém bude PROFIT vždy automaticky navazovat tachometr na 
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poslední známý stav před vloženou jízdou. Při vložení jízdy mezi dvě existující jízdy systém posune tachometr pozdějších 
navazujících jízd nahoru. 

Při zpětné rekonstrukci knihy jízd si však dejte pozor na následující možné problémy: 

 musí sedět data a tachometr u kontrolovatelných zaznamenaných událostí jako technické nebo garanční prohlídky, 
sjednání pojištění atd., 

 musí sedět jízdy s doklady za palivo, je-li na dokladu čerpací stanice v bodě A, musí zapsaná jízda jít logicky v daný den 
trasou přes bod A, 

 měla by přibližně průběžně sedět spotřeba paliva, není možné jeden měsíc najezdit tisíce kilometrů bez čerpání paliva a 
poté další měsíc tankovat stovky litrů paliva s minimem cest, 

 každá zapsaná služební cesta by měla být nějakým způsobem logicky vysvětlitelná, tzn., mělo by se jednat o cesty za 
zákazníky, dodavateli, úřady a podobně, nelze tedy např. zapsat služební jízdu do Dubrovníku bez dalšího vysvětlení… 

Kniha cestovních příkazů 
Cestovní příkaz je interně vystavovaný doklad, na jehož základě lze vyúčtovat cestovní náhrady za pracovní cesty. Mezi 
náhrady patří např. tuzemské nebo zahraniční stravné, náhrady za amortizaci či spotřebované palivo při použití 
soukromého vozidla. Cestovními příkazy se vyúčtovávají náhrady pro zaměstnance, ale lze je používat i u OSVČ (OSVČ si je 
může vystavovat „sama sobě“). 

Kniha cestovních příkazů je okno typu přehled, ve kterém jsou zobrazeny všechny cestovní příkazy pro zvolené období: 

 

V přehledu je možné provádět z kontextového menu nebo z tlačítkové lišty tyto hlavní akce: 

- vložení nového cestovního příkazu 
- editace cestovního příkazu 
- smazání záznamu 
- filtr / hledání záznamů 
- tisk cestovního příkazu 
- uložení cestovního příkazu do PDF 
- uložení dat z přehledu do souboru 
- export dat do Excelu (Calcu nebo jiného tabulkového kalkulátoru). 
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Vložení / editace cestovního příkazu 
Vložení nebo editace cestovního příkazu se provádí v dialogovém okně: 

 

Povinné údaje jsou číslo cestovního příkazu, trvání cesty (od – do), pracovník, místo, stát, účel cesty a dopravní prostředek. 

V případě zadání soukromého nebo firemního vozidla jako určeného dopravního prostředku, je nutné zadat konkrétní 
vozidlo výběrem ze seznamu. Pokud vozidlo v nabídce dosud není, je možné jej zadat pomocí malého tlačítka napravo od 
políčka. 

V případě, že pracovníkovi byla na cestu poskytnuta záloha, vyplňte ji ve druhém oddílu. V případě zálohy v zahraniční 
měně je povinné zadat kurz. Systém automaticky doplní poslední známý kurz této měny, nicméně je třeba si pohlídat, že by 
se měl použít kurz ze dne začátku cesty, k němuž se předpokládá poskytnutí zálohy. 

Ve třetím oddílu je rozpis kalkulovaných náhrad. 

Stravné je rozlišováno podle zadaného státu na tuzemské a zahraniční. Výše stravného je dána legislativními předpisy, u 
tuzemského stravného ji ovlivňuje délka pracovní cesty (min. 5 hodin). U zahraničního stravného se v principu počítá na 
celé dny a výše denní sazby se určuje podle daného státu, přičemž pokud zahraniční cesta trvá některý den méně než 18, 
resp. 12 hodin, zkracuje se daná částka na 2/3, resp. 1/3 (u cesty kratší než 1 hodina se zahraniční stravné neposkytuje). 
Systém stravné ze zadaných údajů spočítá po prokliku tlačítkem napravo od políčka pro stravné. U krácení zahraničního 
stravného z důvodu kratšího pobytu v dané zemi berte prosím v potaz to, že jako rozhodné časy se přebírají časy uvedené 
v cestovním příkazu, tzn., měly by být zadány jako čisté časy začátku a konce pobytu v dané zemi. V případě, že 
pracovníkovi bylo poskytnuto bezplatné stravování, je ze zákona nutné nárok na stravné krátit z důvodu bezplatného 
(zajištěného) stravování. V takovém případě zaškrtněte příznak Krácený nárok na stravné. Přesnou výši kráceného 
stravného pak ale musíte spočítat sami, záleží na počtu poskytnutých jídel během dne, jakým koeficientem se má stravné 
krátit (vše je nutné dohledat v příslušných předpisech). 

Jízdné jako cestovní náhradu lze účtovat, jen pokud pracovník prokazatelným způsobem doloží výdaje s tím spojené, např. 
jízdenkou s udanou cenou. Tyto pracovníkem poskytnuté doklady ale nesmí být zaúčtovány do daňově evidence 
samostatně jako běžné přijaté doklady. 
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Pro náhrady za ubytování platí podobná pravidla jako pro jízdné. Náhrady lze uplatnit, jen pokud pracovník věrohodně 
doloží výdaje spojené s ubytováním na pracovní cestě a tyto výdaje nesmí být účtovány samostatně. Pokud jste tedy např. 
fakturu z hotelu zapsali přímo jako přijatou fakturu, nezapisujte již náhrady na ubytování do cestovního příkazu (nebo 
fakturu smažte nebo ji neúčtujte). 

Náhrady za palivo lze zadat jen při použití soukromého vozidla. V případě použití firemního vozidla se náhrady za palivo 
neuplatňují – do nákladů vstupují běžné účtenky za palivo (jako přijaté paragony, popř. faktury). Náhrady za palivo je třeba 
počítat ze spotřeby udané v technickém průkazu, délky pracovní cesty a ceny paliva. Cena paliva může vycházet buď ze 
skutečnosti (pracovník musí doložit tankování účtenkou) anebo z průměrných cen vyhlašovaných ministerstvem financí. Na 
základě zadaných údajů Vám systém výši náhrad spočítá po prokliku tlačítka napravo od políčka. Náhrady za palivo jsou 
vždy počítány a účtovány v tuzemské měně. 

Náhrady za amortizaci lze zadat také jen při použití soukromého vozidla. Při výpočtu se vychází z počtu kilometrů a sazby 
amortizace na 1 km vyhlašované ministerstvem financí. Systém výši náhrad za amortizaci spočítá po prokliku tlačítka 
napravo od políčka. Amortizace je vždy počítána a účtována v tuzemské měně. 

Ve čtvrtém oddílu systém spočítá konečné vyúčtování: výši doplatku nebo přeplatku, který má být pracovníkovi 
vyplacen/vrácen. Toto vyúčtování je spočteno vždy v domácí měně. 

Pod tlačítkem Možnosti lze navolit, co se má dále dít po uložení příkazu. Je možné nechat cestovní příkaz automaticky 
vytisknout, zaúčtovat do daňové evidence a také lze vygenerovat záznam do knihy jízd (v případě použití vozidla jako 
určeného dopravního prostředku). 

Zaúčtování cestovního příkazu 
V případě, že jste pod možnostmi zvolili zaúčtování cestovního příkazu do daňové evidence, systém provede zápis několika 
záznamů: 

1) zaúčtování zálohy: účtuje se jako daňově neuznatelný výdaj (záloha není nikdy daňově uznatelný náklad, tím jsou až 
vykázané náhrady) a vždy jako hotovostní operace proti výchozí pokladně, popř. proti pokladně dané měny, existuje-li, 

2) zaúčtování náhrad: účtují se jako daňově uznatelné výdaje formou účetní operace (bez reálného toku peněz), každou 
z náhrad systém účtuje samostatným zápisem (důvodem je, aby bylo možné rozlišit různé typy nákladů, tedy aby šlo 
sledovat odděleně např. výdaje na stravné od nákladů na jízdné atd.), 

3) zaúčtování konečného doplatku/přeplatku: účtuje se jako daňově neuznatelný výdaj, resp. nedaněný příjem v případě 
přeplatku, přičemž vyúčtování je vždy zapsáno jako hotovostní platba v tuzemské měně. 

K zaúčtovaným hotovostním operacím lze z daňové evidence nebo z pokladní knihy vytisknout příslušné výdajové pokladní 
doklady (popř. příjmový pokladní doklad – v případě vracení přeplatku). 

Jak bylo uvedeno výše, veškeré peněžní toky (záloha a doplatek či přeplatek) se vždy účtují výhradně jako hotovostní platby 
(proti pokladně), pokud ve skutečnosti zasíláte zálohu nebo doplatek bezhotovostně na účet zaměstnance a chcete to takto 
mít zaúčtované, je třeba tento zápis vložit do daňové evidence ručně. 

Záloha může být v tuzemské i v zahraniční měně, ale pro konečné vyúčtování platí, že je vždy v domácí měně a jinou měnu 
zde nelze zvolit. Pokud potřebujete zaúčtovat vypořádání cesty v jiné měně, musíte to také zapsat do daňové evidence 
ručním zápisem. 

Složitější cestovní příkazy 
V případech složitějších pracovních cest zahrnujících např. cestu přes více zemí nebo kombinující více druhů dopravy, není 
možné vše zachytit v jednom cestovním příkazu. V těchto případech proto rozepište cestu do více jednotlivých příkazů, 
tedy např. za každou zemi jeden příkaz. 
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Reporty 
V systému PROFIT je k dispozici sada reportů pro výpis dat ze systému, vyhodnocení ekonomické situace, výpočet daní a 
pojištění a podobně. 
 
Před sestavením reportu se systém dotáže na základní parametry, například na období, za které má být report sestaven: 
 

 
 
Po zadání parametrů se otevře náhled reportu: 
 

 
 
Z náhledového okna je možné report vytisknout, sestavit PDF dokument nebo přenést data do Excelu (Calcu nebo jiného 
tabulkového kalkulátoru). 

Seznam reportů 
K dispozici je následující sada standardních reportů: 
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Ceník – slouží pro vytištění prodejního ceníku s aktuálními cenami v zadané měně. Obsaženy jsou všechny aktivní položky 
rozčleněné do skupin (kategorií, podkategorií). Pokud zadáte sestavení ceníku v cizí měně, převezmou se pevné ceny, které 
jsou v této měně zadány a u ostatních produktů se ceny přepočtou aktuálním směnným kurzem. 

Čárové kódy – report je určen pro tisk čárových kódů (štítků s čárovým kódem, včetně označení produktu, popř. i ceny). Do 
reportu lze zařadit výběr produktů z ceníku (musí mít vyplněn kód produktu) anebo lze zadat ručně jakákoliv data pro tisk. 
Tisk se provede prostřednictvím modifikovatelné RTF šablony, díky které je možné upravit rozložení a velikost kódů pro tisk 
na nalepovací etikety. Čárové kódy jsou sestavovány ve formátu Code-128, což je jeden z nejpoužívanějších formátů 
podporovaný všemi běžně dostupnými čtečkami, nicméně nejedná se o shodný formát jako kód EAN. 

Kniha paragonů – výtisk knihy přijatých nebo vydaných paragonů za zvolené období. 

Kniha faktur – výtisk knihy přijatých nebo vydaných, řádných nebo zálohových faktur za zvolené období. 

Ziskovost faktur – výtisk vydaných řádných faktur za zvolené období, ve kterém je ke každé faktuře vypočten obchodní zisk 
a zisková marže. Zisk je počítán jako čistý rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou obsažených položek. Nákupní cena je u 
skladových položek převzata ze skladu, u neskladových položek je převzata z ceníku (aktuální nákupní cena). Není-li ani 
skladová ani nákupní cena, jako zisk je převzata celá prodejní cena a ziskovou marži nelze stanovit (N/A). 

Kniha pohledávek a závazků – kniha je sestavena na základě faktur a úvěrových účtů, vypíší se všechny neuhrazené faktury 
k zadanému datu a obsah všech nesplacených úvěrů. Lze zvolit, zda mají být zahrnuty i zálohové faktury. Kromě standardní 
varianty, kdy se berou data ze všech neuhrazených faktur lze zvolit také sestavení knihy závazků a pohledávek pouze 
z faktur po splatnosti. 

Přehled DPH (u plátce DPH) – report vypočítá za zvolené období (měsíc, čtvrtletí) objem vydaných a přijatých dokladů 
v jednotlivých pásmech daně z přidané hodnoty a určí Vaši daňovou povinnost (případně nárok na vrácení přeplatku DPH). 
Základem pro sestavení jsou primární doklady (faktury a paragony), nikoliv daňová evidence (úhrady) tak, jak to stanovuje 
zákon o DPH. Z reportu lze vyvolat funkci pro vyplnění daňového přiznání k DPH. 

Přehled DPH v režimu OSS (u plátce DPH) – report vypočítá za zvolené období (čtvrtletí) objem dokladů v režimu OSS (One 
Stop Shop – režim jednoho správního místa) za konečným spotřebitelům do jiných členských států EU a určí daňovou 
povinnost v EUR. Z reportu lze vyvolat funkci pro vyplnění daňového přiznání k DPH v režimu OSS ve formátu XML. 

Kontrolní hlášení DPH (u plátce DPH) – report sestaví podklady pro kontrolní hlášení DPH. Obsahuje soupisku vydaných a 
přijatých faktur a paragonů, které vstupují dle platné legislativy do kontrolního hlášení. Týká se především tuzemské 
fakturace (v běžném režimu anebo v režimu přenesení daňové povinnosti). Tento výpis jste povinni elektronicky odesílat 
daňové správě ve formátu XML, máte-li za dané období jakoukoliv fakturaci v některém z dotčených režimů (ať již na straně 
dodavatele nebo odběratele). XML soubor je možné exportovat přímo z reportu a poté jej odeslat daňové správě datovou 
schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem anebo přes on-line portál daňové správy (také jedině s elektronickým 
podpisem). 

Souhrnné hlášení o exportu do EU (u plátce DPH) – report sestaví podklady pro “Souhrnné hlášení”, které je povinen 
podávat daňové správě každý plátce DPH, který dodává zboží nebo služby do zemí evropské unie (podle §64 nebo §24a). 
Z reportu je možné vyexportovat soubor ve formátu XML, který lze poté odeslat daňové správě datovou schránkou, e-
mailem s elektronickým podpisem anebo přes on-line portál daňové správy (také jedině s elektronickým podpisem). 

Kontrola povinnosti registrace k DPH (u neplátce DPH) – report kontroluje, zde obrat za posledních 12 kalendářních 
měsíců nepřekročil 2 000 000 Kč, což je rozhodná podmínka pro povinnost registrovat se jako plátce DPH. Obrat je 
stanoven dle extenzivního výkladu zákona o DPH, který uplatňují finanční úřady, kdy do obratu jsou započítány i 
neuhrazené faktury spadající dle data zdanitelného plnění do sledovaného období. 

Objednané produkty – report zobrazující za zvolené období počty a peněžní hodnotu objednaných produktů za stranu 
vydaných objednávek (= nákupů) i přijatých objednávek (= prodejů). Data jsou sestavena výhradně na základě objednávek 
podle data vystavení z cen bez DPH. Lze volit sestavení reportu za všechny objednávky nebo jen za aktuálně nevyřízené. 

Nákupy a prodeje podle produktů – report zobrazující za zvolené období objemy nákupů a prodejů (obraty) podle 
jednotlivých produktů (zboží, služeb, výrobků). Data jsou sestavena primárně na základě fakturace (tedy z faktur a 
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paragonů) podle data zdanitelného plnění (tedy ne podle skutečných úhrad) z cen bez DPH. V reportu lze zobrazit pro 
jednotlivé produkty i hrubý zisk, u skladových položek je zisk počítán ze skutečných nákupních cen prodaných položek, u 
neskladových jde o hrubý fakturační zisk („prodej - nákup“ za zvolené období bez zohlednění zásoby z minulého období). 

Nákupy podle dodavatelů – report zobrazující za zvolené období objemy nákupů (nákupní obrat) podle dodavatelů. Data 
jsou sestavena na základě fakturace (podle přijatých faktur a paragonů) podle data zdanitelného plnění (tedy ne podle 
skutečných úhrad) z cen bez DPH. 

Prodeje podle zákazníků – report zobrazující za zvolené období objemy prodejů (prodejní obrat) podle zákazníků. Data jsou 
sestavena na základě fakturace (podle vydaných faktur a paragonů) podle data zdanitelného plnění (tedy ne podle 
skutečných úhrad) z cen bez DPH. 

Prodeje podle regionů – report zobrazující za zvolené období objemy prodejů (prodejní obrat) podle regionů. Volit lze 
z těchto variant: podle zemí, krajů (jen ČR) nebo okresů (jen ČR). Data jsou sestavena na základě fakturace (podle vydaných 
faktur a paragonů) podle data zdanitelného plnění (tedy ne podle skutečných úhrad) z cen bez DPH. 

Peněžní deník – report sloužící pro výtisk peněžního deníku (výpis z daňové evidence) za zvolené období. V reportu jsou 
chronologicky vypsány všechny příjmy a výdaje s rozlišením daňových a nedaňových. 

Kontrola průběžných položek – report sloužící pro kontrolu stavu průběžných položek (převody v hotovosti mezi 
pokladnami a bankovními účty). V reportu může být obsažen i chronologický výpis všech operací s průběžnými položkami 
za zvolené období. 

Hospodářský výsledek – report vytiskne za zvolené období sumu daňových příjmů, daňově uznatelných výdajů a spočte 
hospodářský výsledek – zisk nebo ztrátu. 

Výpočet daně z příjmů a pojistného – pro zvolený rok po zadání informací o zaplacených zálohách a dalších parametrech 
(odečitatelných položkách, úhrnu příjmů a odvedených záloh z případných zaměstnání) je sestaven přehled o očekávané 
výši daně z příjmů a výši povinných pojištění (sociálního, zdravotního a v případě dobrovolné registrace i nemocenského) a 
o výši Vašich nedoplatků nebo přeplatků. Podmínkou přesného fungování tohoto reportu je správné nastavení daňových a 
pojistných sazeb pro zvolený rok. 

Upozornění: uvedený report představuje jen orientační propočet, nelze se na něj odvolávat jako na daňové přiznání. 

Pokladní kniha – report sloužící pro výtisk kopie vybrané pokladní knihy za zvolené období. V reportu jsou chronologicky 
vypsány všechny evidované příjmy a výdaje hotovosti na dané pokladně. 

Kniha bankovního účtu – report sloužící pro výtisk evidence pohybů na vybraném účtu za zvolené období. V reportu jsou 
chronologicky vypsány všechny evidované operace na daném účtu. Report je obdobou výpisům z účtu tak, jak je rozesílají 
banky. 

Hromadný příkaz k úhradě – report sloužící pro tisk dokladu pro provedení hromadných úhrad v podobě, jak by jej měly 
akceptovat všechny tuzemské banky. Report je sestavován na základě šablony ve formátu RTF obdobně jako jiné doklady, je 
tedy případně možné vzhled, rozložení a statické texty uvnitř dokladu podle potřeby upravit. 

V okně zadání parametrů pro sestavení hromadného příkazu je možné vybrat si metodu, jak příkaz sestavit: A) nechat 
vytvořit příkaz k úhradě pro dosud neuhrazené přijaté faktury nebo B) hromadný příkaz nechat sestavit z naplánovaných 
úhrad, které předtím zadáte jako běžné úhrady faktur (tzn., je nutné je zapsat předem). Touto metodou je tedy možné 
rozlišovat, které přijaté faktury chcete uhradit (nebo dokonce i které uhradit jen částečně) a které ne. Poslední metoda C) 
je rozšířením metody B), kdy do příkazu jsou krom naplánovaných úhrad faktur zařazeny i jiné platby přímo zadané do 
knihy bankovního účtu nebo do daňové evidence. 

Majetková kniha – report sloužící pro výtisk kopie majetkové knihy. V reportu jsou vypsány veškeré evidované majetkové 
karty. Lze zvolit, zda chcete vytisknout jen aktivní nebo všechny (i již vyřazené) majetkové karty. 

Skladové příjmy a výdeje – report sloužící pro tisk soupisu příjmů a výdejů pro zvolený sklad za zvolené období. Report lze 
sestavit za všechny skladové karty vybraného skladu nebo jen pro jedinou vybranou kartu. V reportu jsou všechny operace 
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řazeny chronologicky od nejstarší po nejnovější, s rozpisem aktuální zásoby po každé provedené operaci. 

Stav a hodnota skladových zásob – report vytiskne pro zvolený sklad (případně za všechny sklady) soupisku aktuálních 
zásob jednotlivých skladových položek, včetně jejich ocenění (oceňovat lze buď skladovou cenou anebo prodejní ceníkovou 
cenou) a celkové hodnoty. Report lze sestavit i zpětně k zadanému datu do minulosti. 

Doplnění skladových zásob – report vytiskne pro zvolený sklad (případně za všechny sklady) soupisku skladových položek, 
u nichž je aktuální zásoba menší než definované minimum. V reportu je spočteno minimální potřebné doplnění 
jednotlivých položek. 

Skladové ležáky – report vytiskne pro zvolený sklad (případně za všechny sklady) soupisku skladových položek, které leží na 
skladě delší dobu, než zadaný počet dní. Pro určení, které kusy leží na skladě jak dlouho, se v tomto reportu vždy používá 
princip FIFO (první se vyskladňují nejstarší přijaté kusy), bez ohledu na nastavenou metodu oceňování. 

Kniha jízd – report vytiskne pro zvolené vozidlo a období knihu jízd, tedy soupisku cest v chronologickém pořadí. 
V sumarizaci vyjede procento využití vozidla pro podnikatelské účely. 

Kontrola knihy jízd – report provede kontrolu knihy jízd, obdobnou jako by mohla provádět daňová kontrola. Ověřuje se 
její kontinuita (zda neobsahuje díry v návaznostech tachometru), průměrná spotřeba (měla by přibližně odpovídat 
průměrné spotřebě dle TP), rozložení spotřeby (zda v průběhu času odpovídá objem tankování délkám cest) a to, zda 
nedošlo k opomenutí některých účtenek za palivo. 
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Daně 
Z PROFITu lze přímo sestavovat daňová podání ve formátech akceptovaných daňovou správou. 

Sestavovat lze následující druhy podání: 

 Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) 

 Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob – pouze s modulem účetnictví) 

 Vyúčtování DPZP (daně z příjmů ze závislé činnosti – pouze s modulem mzdy) 

 Vyúčtování DPVS (daně z příjmů vybírané srážkou – pouze s modulem mzdy) 

 Přehled ZP (přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu) 

 Přehled ZP zaměstnavatele (pouze s modulem mzdy) 

 Přehled SP (přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ) 

 Přehled SP zaměstnavatele (pouze s modulem mzdy) 

 Sestavení ELDP (evidenční listy důchodového pojištění pro ČSSZ – pouze s modulem mzdy) 

 Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) 

 Přiznání k DPH v režimu OSS (režim jednoho správního místa) 

 Kontrolní hlášení DPH 

 Souhrnné hlášení DPH EU 

Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) 
Přiznání k DPFO generuje systém ve formě vyplněného standardního formuláře, který lze vytisknout a odevzdat na 
podatelně FÚ či odeslat poštou anebo v elektronické podobě (XML) pro odeslání datovou schránkou, e-mailem se 
zaručeným elektronickým podpisem anebo přes daňový portál. 

Lze sestavovat řádné, opravné i dodatečné daňové přiznání. Předpokladem použití této funkce je korektní, úplná a 
uzavřená daňová evidence za dané období (kalendářní rok). V případě vykazování výdajů procentem z příjmů je tedy 
potřeba, aby v PROFITu byly zapsány naprosto všechny zdanitelné příjmy z podnikání, pronájmů, kapitálové příjmy (úroky 
z podnikatelských účtů) a ostatní zdanitelné příjmy. V případě vykazování výdajů podle skutečnosti je třeba, aby byly 
k danému období zaúčtovány všechny daňově uznatelné výdaje. 

Sestavení přiznání k DPFO se zahajuje z následující obrazovky: 
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Před prvním sestavením přiznání je nutné definovat základní parametry pro podávání daňových přiznání (např. finanční 
úřad, informace o vaší osobě, zástupci, atd.). Tyto parametry musí být vyplněné (systém uživatele nepustí dál, pokud 
nejsou) a doplní se v okně, kam se dostanete kliknutím na odkaz. Při dalších sestavováních se tyto údaje již pamatují a není 
je nutné je znovu zadávat (je ale doporučeno je vždy zkontrolovat, ověřit, zda je vše aktuální a platné). Subjektem podání 
přiznání k DPFO je logicky pouze fyzická osoba, pokus sestavit přiznání pro právnickou osobu systém odmítne. 

Přiznání ve formulářové podobě se sestavuje pomocí šablony ve formátu RTF. Tuto šablonu doporučujeme neupravovat a 
neměnit, pouze v případě, že by se měnil vzor, bude nutné změnit šablonu (nový vzor by byl každopádně přidán v rámci 
aktualizací nebo ke stažení na našich stránkách). 

Přiznání se sestavuje za zadané období a tím je podle platné legislativy vždy jedině kalendářní rok. 

Kliknutím na další odkaz nadefinujete uplatňované odečitatelné položky, slevy na dani, příjmy ze zaměstnání, zaplacené 
zálohy daně a další číselné parametry přiznání v tomto okně: 

 
 
Rozdělujete-li příjmy a výdaje na spolupracující osoby (např. děti nebo manželku), vyplňte jejich osobní údaje v příslušné 
sekci. Za spolupracující osoby v současné verzi není možné z PROFITu sestavit jejich přiznání. Tuto možnost chystáme do 
budoucna. 
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Máte-li otevřen bankovní účet pro podnikající subjekt, je třeba zde připisované nedaněné úroky zahrnout do přiznání jako 
příjmy z kapitálových zdrojů. Tyto připsané úroky (a další příjmy podobného charakteru) musí být zapsány v daňové 
evidenci pod jedním určeným typem (v PROFITu ve výchozí konfiguraci se očekává typ Finanční výnosy). Do zadání 
parametrů pro sestavení přiznání je třeba určit, pod jakým typem byly tyto příjmy do PROFITu zapisovány. Pokud máte 
takové příjmy, ale při jejich účtování jste nerozlišovali jejich typ (byly tedy zapsány jako jakékoliv jiné příjmy z podnikání), 
tak je PROFIT nedokáže správně zařadit a daňové přiznání bude chybné! Proto je třeba v takovém případě daňovou 
evidenci projít a tyto příjmy nejprve zařadit do správného typu. 

U příjmů z pronájmu dle §9 (ze soukromého majetku) a u ostatních zdanitelných příjmů dle §10 (ostatní nepodnikatelské 
příjmy) zadejte přímo výši těchto příjmů za daný rok a zadejte také další podrobnosti po rozkliknutí šipky napravo od 
políčka. Příjmy dle §9 a §10 by neměly být vedeny v daňové evidenci, pokud si je tam vedete, tak je třeba, aby byly zadané 
s typem, který nevstupuje do základu pro daň z příjmů z podnikatelské činnosti, jinak by byly tyto příjmy zdaněny dvakrát! 

Uplatňované odečitatelné položky je třeba rozkliknout malou šipkou napravo od políčka s celkovou částkou, otevře se 
editor odečitatelných položek: 

 

Jednotlivé odečitatelné položky je třeba naklikat a zadat jejich výši (případně počet měsíců, za které je položka uplatňována) 
a pomocí OK se vrátit zpět do okna s rozpisem všech číselných parametrů přiznání. 

Pomocí malé šipky vedle políčka s celkovou výší uplatňovaných slev na dani se dostanete do okna pro zadání přesného 
rozpisu těchto slev: 
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Jednotlivé slevy stačí jen naklikat a jejich přesnou výši doplní PROFIT podle předpisů pro daný rok. Pro některé slevy (na 
dítě, manželku) je třeba doplnit další údaje (rodné číslo, jméno a příjmení). 

Pomocí tlačítka OK se vrátíte zpět do okna s rozpisem všech číselných parametrů přiznání a odsud pomocí OK do hlavního 
okna generování přiznání. 

Zpět v hlavním okně generování přiznání můžete pod tlačítkem Možnosti zvolit, zda chcete přiznání vytisknout, uložit do 
PDF nebo do XML. 

V náhledu před tiskem je v případě potřeby možné provádět dodatečné úpravy. Lze opravit systémem vyplněné údaje, 
pokud by z nějakého důvodu něco nesedělo anebo doplnit něco do polí, která systém nevyplňuje (například počet příloh). 

Upozornění: při doplňování nebo editaci číselných položek berte prosím na vědomí, že náhled před tiskem nefunguje jako 
excelovská tabulka s automatickými přepočty návazných čísel. Pokud doplníte nebo změníte některou číselnou položku, 
která má vliv na další čísla v přiznání, musíte tato další čísla ručně přepočítat a opravit. Pokud budete přiznání podávat ve 
formátu XML, tak berte dále prosím na vědomí to, že pokud upravíte čísla v náhledu před tiskem a poté provedete export 
do XML, tak se nevloží Vámi upravená čísla – do XML se vždy vkládají čísla přímo generovaná ze systému. Chcete-li editovat 
přiznání podávané v XML formátu, použijte proto editor na stránkách daňového portálu. 

Poznámky k vyplňování základního formuláře přiznání 

V modelu pro výpočet a vyplnění přiznání nejsou zahrnuty tyto méně běžné varianty: 

• osoba podávající přiznání je cizinec 

• příjmy ze zahraničí (a to ani ze zemí s dohodou o zamezení dvojího zdanění ani ze zemí bez dohody) 

• uplatňování prominutí úhrady daně z důvodu mimořádné události 

• slevy podle § 35 odst. 1 (za zaměstnávání zdravotně postižených) 

• slevy podle § 35a nebo § 35b (registrační pokladny a investiční pobídky) 

• daň stanovená paušální částkou podle §7a 
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• sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy) 

• sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona (týká se cizinců) 

• zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona (týká se většinou jen cizinců) 

• sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona (úroky ze zahraničí) 

• zaplacená záloha podle § 38gb odst. 4 zákona (týká se konkurzu) 

Poznámky k vyplňování příloh přiznání DPFO 

PŘÍLOHA 1 

• nevyplňují se data o zahájení, přerušení nebo obnovení činnosti (v případě, že k uvedeným změnám v daném 
zdaňovacím období došlo, nutno doplnit ručně) 

• nevyplňují se nepovinná políčka oddílu D a údaje o rezervách (nutno případně doplnit ručně) 

• nevyplňují se údaje o sdružení, VOS nebo komanditní společnosti (oddíly E, F, I) 

PŘÍLOHA 2 

• nejsou vyplňovány údaje o rezervách (nutno případně doplnit ručně) 

• nejsou implementovány kódy ostatních zdanitelných příjmů p (za zemědělskou nepodnikatelskou činnost) a n 
(bezúplatný příjem a jedná se o nemovitost)  

PŘÍLOHA 3 

• systém nevyplňuje přílohu 3 (příjmy ze zahraničí metodou zápočtu) a samostatný list k příloze 3, máte-li takové příjmy, 
je nutno přílohu a samostatný list vyplnit ručně a přidat k přiznání 

PŘÍLOHA 4 

• systém nevyplňuje přílohu 4 (Výpočet daně ze samostatného základu daně podle § 16 odst. 2 zákona), máte-li takové 
příjmy, je nutno přílohu vyplnit ručně a přidat k přiznání 

PŘÍLOHA - UPLATNĚNÍ ZTRÁT Z MINULÝCH OBDOBÍ DLE §34 

• systém nesestavuje přílohu s rozpisem uplatňování ztrát za minulá období, uplatňujete-li ztráty, je nutno přílohu vyplnit 
ručně a přidat k přiznání (u formátu XML je třeba přílohu vyplnit v editoru na stránkách daňového portálu) 

Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) 
Přiznání k DPPO lze sestavovat jen se zakoupeným modulem Účetnictví (přiznání k DPPO sestavené na základě daňové 
evidence by bylo nelegální) a licencí PLUS. 

Přiznání lze z PROFITu sestavit pouze elektronicky ve formátu XML (k odeslání buď datovou schránkou anebo e-mailem 
s elektronickým podpisem nebo na daňovém portálu). Pokud potřebujete podat přiznání v klasické formulářové podobě, 
nahrajte XML na daňový portál a poté si zde vytiskněte formulářovou podobu přiznání. 

Předpokladem k sestavení přiznání k DPPO je provedená účetní uzávěrka za daný rok. Pokud jste uzávěrku neprovedli, 
systém vás k sestavení přiznání nepustí. 
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Sestavení přiznání k DPPO se zahajuje z následující obrazovky: 

 
 
Před prvním sestavením přiznání je nutné definovat základní parametry pro podávání daňových přiznání (např. finanční 
úřad, informace o vaší společnosti, zástupci, atd.). Tyto parametry musí být vyplněné (systém uživatele nepustí dál, pokud 
nejsou) a doplní se v okně, kam se dostanete kliknutím na odkaz. Při dalších sestavováních se tyto údaje již pamatují a není 
je nutné je znovu zadávat (je ale doporučeno je vždy zkontrolovat, ověřit, zda je vše aktuální a platné). Subjektem podání 
přiznání k DPPO je logicky pouze právnická osoba, pokus sestavit přiznání pro fyzickou osobu systém odmítne. 

Přiznání se sestavuje za zadané účetní období a tím je podle v PROFITu jedině kalendářní rok. 

Kliknutím na další odkaz nadefinujete další parametry přiznání: 
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Zde jde především o přílohu k účetní závěrce. Příloha je povinnou součástí závěrky a tedy i povinnou přílohou přiznání. Její 
rozsah je do značné míry dán legislativou a závisí na velikosti účetní jednotky (malé a mikro jednotky mají přílohu 
předepsanou v menším rozsahu než střední či velké jednotky). Pokud splňujete podmínky pro zařazení do mikro či malé 
jednotky a vaše závěrka nemusí být auditována, můžete použít přílohu sestavenou z šablony z PROFITu. I v takovém 
případě však musíte projít a upravit text šablony tak, aby vše odpovídalo stavu vaší společnosti. Výrobce tohoto programu 
nenese žádnou odpovědnost za to, že texty uvedené v příloze odpovídají skutečnosti, tuto odpovědnost má uživatel 
sestavující závěrku/přiznání. Pokud jste střední či velkou účetní jednotkou, spadáte do subjektů s povinným účetním 
auditem anebo preferujete sestavení vlastní přílohy, zaškrtněte volbu externí (soubor) a poté zadejte cestu na vámi 
připravený soubor s přílohou. 

Sestavené přiznání ve formátu XML je možné následně zobrazit, dle nastavení volby pod tlačítkem Možnosti. Přiznání se 
zobrazí v programu asociovaném k formátu XML (zpravidla webový prohlížeč). Doporučujeme XML soubor nechat zobrazit 
a všechny údaje překontrolovat anebo (lépe) nahrát XML na daňový portál a vše zkontrolovat tam. Upozorňujeme na to, že 
v případě nesprávně vyplněných údajů budete odpovědnost nést vy, nikoliv PROFIT. 

Poznámky k vyplňování přiznání DPPO 

V modelu pro výpočet a vyplnění přiznání jsou uplatněna následující pravidla a omezení: 

• zdaňovací období je vždy kalendářní rok 

• systém přiznání vyplňuje vždy s příznakem „bez povinnosti auditu“ 

• systém vyplňuje příznak účtování dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

• nejsou deklarovány žádné transakce se spojenými osobami 

• veškeré odpisy jsou vykazovány výhradně jako daňové (sekce B přílohy č. 1) 

• nevyplňují se položky týkající se odpisů pohledávek (sekce C přílohy č. 1) 

• uplatnění ztrát z minulosti se vykazuje vždy pouze za předchozí rok (sekce E přílohy č. 1) 

• nevyplňují se odpočty na výzkum a vývoj (sekce F přílohy č. 1) 

• nevyplňují se položky týkající se bezúplatných plnění (sekce G přílohy č. 1) 

• nevyplňují se položky týkající se členění nároku na slevy na dani (sekce H přílohy č. 1) 

• nevyplňují se položky o zápočtech daně zaplacené v zahraničí (sekce I přílohy č. 1) 

• nevyplňují se položky týkající se komanditní společnosti (sekce J přílohy č. 1) 

Máte-li povinnost vykázat v přiznání některé údaje, které nejsou systémem vyplňovány, vytvořte XML soubor a doplňte 
(upravte) jej v editoru na stránkách daňového portálu. 

Vyúčtování DPZC (daně z příjmů ze závislé činnosti) 
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti lze sestavovat jen se zapnutým a zakoupeným modulem Mzdy a licencí PLUS. 

Vyúčtování DPVZ má povinnost podat každý plátce registrovaný jako zaměstnavatel k této dani a to i v případě, kdy nemá 
žádné zaměstnance požadující provedení ročního zúčtování daně. Vyúčtování je třeba sestavit až poté, co byly vyúčtovány 
veškeré mzdy za daný rok. 

Vyúčtování se z PROFITu sestavuje pouze elektronicky ve formátu XML (k odeslání buď datovou schránkou anebo e-mailem 
s elektronickým podpisem nebo na daňovém portálu). Pokud potřebujete podat přiznání v klasické formulářové podobě, 
nahrajte XML na daňový portál a poté si zde vytiskněte formulářovou podobu přiznání. 
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Implementováno je pouze sestavení řádného podání (nelze tedy sestavit opravné nebo dodatečné). 

Sestavení vyúčtování k DPZC se zahajuje z následující obrazovky: 

 
 
Před prvním sestavením vyúčtování je nutné definovat základní parametry pro podávání daňových přiznání (např. finanční 
úřad, informace o společnosti, zástupci, atd.). Tyto parametry musí být vyplněné (systém uživatele nepustí dál, pokud 
nejsou) a doplní se v okně, kam se dostanete kliknutím na odkaz. Při dalších sestavováních se tyto údaje již pamatují a není 
je nutné je znovu zadávat (je ale doporučeno je vždy zkontrolovat, ověřit, zda je vše aktuální a platné). 

Vyúčtování se sestavuje za zadané období a tím je vždy kalendářní rok. 

Sestavené vyúčtování ve formátu XML je možné následně zobrazit, dle nastavení volby pod tlačítkem Možnosti. Hlášení se 
zobrazí v programu asociovaném k formátu XML (zpravidla webový prohlížeč). Doporučujeme XML soubor nechat zobrazit 
a všechny údaje překontrolovat anebo (lépe) nahrát XML na daňový portál a vše zkontrolovat tam. Upozorňujeme na to, že 
v případě nesprávně vyplněných údajů budete odpovědnost nést vy, nikoliv PROFIT. 

Poznámky k vyplňování Vyúčtování DPZC 

V modelu pro výpočet a vyplnění vyúčtování jsou uplatněna následující pravidla a omezení: 

• položka k_rozl (kód rozlišení důvodu podání vyúčtování) se nevyplňuje – předpokládá se standardní podání 

• položka kc_dpzi02 (sloupec 2 v tabulce části I.) se naplňuje ve stejné výši jako kc_dpzi01 (sloupec 1) – nepředpokládá se 
oprava nesprávně odvedených záloh 

• nevyplňuje se položka kc_dpzi03a (sloupec 3 v tabulce části I.) – nepředpokládá se platební výměr 

• položka kc_dpzii03 (řádek 3 v části II.) se vyplňuje nulou – nepředpokládá vracení částek finančním úřadem v běžném 
období na základě žádosti od plátce daně 

• položka kc_dpzii04a (řádek 5 v části II.) se vyplňuje nulou – nepředpokládá vracení částek finančním úřadem v běžném 
období na základě žádosti od plátce daně 

Máte-li povinnost vykázat v přiznání některé z těchto údajů jinak, než jak je vyplňuje systém (např. pokud jste podávali 
žádosti o vracení přeplatků či daňových bonusů a finanční úřad vám částku vracel nebo zúčtoval k nedoplatku jiné daně, 
musíte tyto částky doplnit ručně), vytvořte XML soubor a upravte jej v editoru na stránkách daňového portálu. 
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Poznámky k vyplňování příloh Vyúčtování DPZC 

PŘÍLOHA 2 

• systém nevyplňuje přílohu 2 (týká plátců, kteří v daném období zaměstnávali zahraniční pracovníky - daňové 
nerezidenty) 

PŘÍLOHA 3 

• systém nevyplňuje přílohu 3 (týká se plátců, kteří provedli opravy na dani nebo opravy na daňovém zvýhodnění) 

PŘÍLOHA 4 

• systém nevyplňuje přílohu 4 (povinná pro plátce daně, kteří prováděli dodatečné opravy daňových bonusů). 

Pokud máte povinnost vykázat některou z těchto příloh, musíte ji sestavit ručně v editoru na daňovém portálu. 

Vyúčtování DPVS (daně z příjmů vybírané srážkou) 
Vyúčtování DPVS lze sestavovat jen se zapnutým a zakoupeným modulem Mzdy a licencí PLUS. 

Vyúčtování lze z PROFITu sestavit pouze elektronicky ve formátu XML (k odeslání buď datovou schránkou anebo e-mailem 
s elektronickým podpisem nebo na daňovém portálu). Pokud potřebujete podat přiznání v klasické formulářové podobě, 
nahrajte XML na daňový portál a poté si zde vytiskněte formulářovou podobu přiznání. 

Implementováno je pouze sestavení řádného podání (nelze tedy sestavit opravné nebo dodatečné). 

Sestavení vyúčtování k DPVS se zahajuje z následující obrazovky: 
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Před prvním sestavením vyúčtování je nutné definovat základní parametry pro podávání daňových přiznání (např. finanční 
úřad, informace o vaší společnosti, zástupci, atd.). Tyto parametry musí být vyplněné (systém vás nepustí dále, pokud 
nejsou) a doplní se v okně, kam se dostanete kliknutím na odkaz. Při dalších sestavováních se tyto údaje již pamatují a není 
je nutné je znovu zadávat (je ale doporučeno je vždy zkontrolovat, ověřit, zda je vše aktuální a platné). 

Vyúčtování se sestavuje za zadané období a tím je kalendářní rok. 

Do vyúčtování jsou zahrnuty zúčtované mzdy za dané období daněné srážkou (z prací na „dohody“ do výše limitů, kde 
zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani). 

Upozornění: do vyúčtování nejsou zahrnuty jiné transakce podléhající srážkové dani (např. vyplácené dividendy 
či podíly na zisku a podobně). Evidujete-li takové transakce, budete muset tyto operace do vyúčtování doplnit 
ručně v editoru na stránkách daňového portálu. 

Sestavené vyúčtování ve formátu XML je možné následně zobrazit, dle nastavení volby pod tlačítkem Možnosti. Hlášení se 
zobrazí v programu asociovaném k formátu XML (zpravidla webový prohlížeč). Doporučujeme XML soubor nechat zobrazit 
a všechny údaje překontrolovat anebo (lépe) nahrát XML na daňový portál a vše zkontrolovat tam. Upozorňujeme na to, že 
v případě nesprávně vyplněných údajů budete odpovědnost nést vy, nikoliv PROFIT. 

Poznámky k vyplňování Vyúčtování DPVS 

V modelu pro výpočet a vyplnění přiznání jsou uplatněna následující pravidla a omezení: 

• položka k_rozl (kód rozlišení důvodu podání vyúčtování) se nevyplňuje – předpokládá se standardní podání 

• položka kc_dpsi02 (sloupec 2 v tabulce části I.) se naplňuje ve stejné výši jako kc_dpsi01 (sloupec 1) – nepředpokládá se 
rozdíl mezi výší spočtené daně a skutečně sražené a odvedené daně 

• položka kc_dpsi03 (sloupec 3 v tabulce části I.) se naplňuje ve stejné výši jako kc_dpsi01 (sloupec 1) – předpokládá se 
vždy odvedení plné výše sražené daně v zákonem dané lhůtě 

• položka kc_dpsi06 (sloupec 6 v tabulce části I.) se vyplňuje nulou – není implementován mechanismus pro dodatečně 
podepsané prohlášení k dani (v takovém případě nechte zaměstnance zpracovat si přiznání samostatně) 

Máte-li povinnost vykázat v přiznání některé údaje, které nejsou systémem vyplňovány, vytvořte XML soubor a doplňte 
(upravte) jej v editoru na stránkách daňového portálu. 

Přehled ZP (přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu) 
Přehled ke zdravotnímu pojištění generuje systém ve formě vyplněného standardního formuláře pro zdravotní pojišťovny 
(VZP, VoZP, OZP, ZPMA, ZPMV, RBP a ZPŠ), který lze vytisknout a odevzdat/odeslat pojišťovně anebo uložit do PDF a odeslat 
datovou schránkou. 

Předpokladem použití této funkce je korektní, úplná a uzavřená daňová evidence za dané období (kalendářní rok). 
V případě vykazování výdajů procentem z příjmů je tedy potřeba, aby v PROFITu byly zapsány naprosto všechny zdanitelné 
příjmy z podnikání, pronájmů, kapitálové (úroky z podnikatelských účtů) a ostatní zdanitelné příjmy. V případě vykazování 
výdajů podle skutečnosti je třeba, aby byly k danému období zaúčtovány i všechny daňově uznatelné výdaje. 

Sestavení přehledu k ZP se zahajuje z následující obrazovky: 
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Před sestavením je doporučeno vždy zkontrolovat základní parametry pro podávání daňových přiznání, byť tyto 
parametry již musí být vyplněné z předchozího sestavení přiznání k DPFO. Pokud by tyto údaje nebyly vyplněné, systém Vás 
nepustí dále. Subjektem podání přehledu ZP je pouze fyzická osoba, pokus sestavit přiznání pro právnickou osobu systém 
odmítne. 

Přehled má mírně odlišnou podobu pro každou z pojišťoven. V PROFITu jsou dodány šablony pro všechny pojišťovny. 

Přehled se sestavuje pomocí šablony ve formátu RTF. Tuto šablonu doporučujeme neupravovat a neměnit, pouze 
v případě, že by se měnil vzor, bude nutné změnit šablonu (nový vzor by nicméně byl každopádně přidán v rámci aktualizací 
nebo ke stažení na našich stránkách). 

Přehled se sestavuje za zadané období a tím je podle platné legislativy vždy kalendářní rok. 

Kliknutím na další odkaz nadefinujete další číselné parametry rozhodné pro podání přehledu (tj. například příjmy ze 
zaměstnanecké činnosti, počty měsíců hlavní a vedlejší činnosti atd.) v tomto okně: 

 
 
Některé kolonky nejsou pro přehled pro ZP relevantní (např. odečitatelné položky nebo slevy na dani). Tyto údaje jsou však 
sdíleny s přiznáním k DPFO a proto je neměňte a hodnoty z nich nemažte. 

Zpět v hlavním okně generování přiznání můžete pod tlačítkem Možnosti zvolit, zda chcete přiznání vytisknout anebo uložit 
do PDF. 



 

____________________________________________________________________________________________________ Podnikatelský systém PROFIT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © 1998 - 2023 LPsoft Information Systems, s.r.o.                                                                                                                                                      strana 120 

 
 

V náhledu před tiskem je v případě potřeby možné provádět dodatečné úpravy. Lze opravit systémem vyplněné údaje, 
pokud by z nějakého důvodu něco nesedělo anebo doplnit něco do polí, která systém nevyplňuje. 

Upozornění: při doplňování nebo editaci číselných položek berte prosím na vědomí, že náhled před tiskem 
nefunguje jako excelovská tabulka s automatickými přepočty návazných čísel. Pokud doplníte nebo změníte 
některou číselnou položku, která má vliv na další čísla v přehledu, musíte související čísla přepočítat a opravit. 

Poznámky k vyplňování přehledu 

Následující kolonky (oddíly) buď nejsou automaticky vyplňovány anebo se zřetelem na tyto poznámky: 

• systém automaticky zvolí vytvoření řádného přehledu (ne opravného) 

• systém automaticky navolí placení záloh z účtu 

• nepředpokládá se změna pojišťovny, na řádku 5 se vyplňuje se plný počet měsíců 

• přeplatek záloh systém implicitně vyplňuje s požadavkem na vrácení. 

Máte-li povinnost v přehledu některé z těchto kolonek (oddílů) vyplnit nebo chcete-li je vyplnit jinak, musíte 
doplnit/změnit hodnoty v náhledu před tiskem. 

Přehled ZP zaměstnavatele (Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění 
zaměstnavatele) 
Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele lze sestavovat jen se zapnutým a zakoupeným modulem 
Mzdy a licencí PLUS. Přehled se sestavuje sumárně za všechny zaměstnance vždy za ukončený kalendářní měsíc (po 
zpracování mezd). 

Sestavení přehledu se zahajuje z následující obrazovky: 

 
Před prvním sestavením vyúčtování je nutné definovat základní parametry pro podávání daňových přiznání (např. finanční 
úřad, informace o vaší společnosti, zástupci, atd.). Tyto parametry musí být vyplněné (systém vás nepustí dále, pokud 
nejsou) a doplní se v okně, kam se dostanete kliknutím na odkaz. Při dalších sestavováních se tyto údaje již pamatují a není 
je nutné je znovu zadávat (je ale doporučeno je vždy zkontrolovat, ověřit, zda je vše aktuální a platné). 

Vyúčtování se sestavuje za zadané období a tím je vždy kalendářní měsíc a pro vybranou pojišťovnu. Podání musíte 
sestavovat zvlášť pro každou pojišťovnu, u které máte zaměstnance. 



 

____________________________________________________________________________________________________ Podnikatelský systém PROFIT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © 1998 - 2023 LPsoft Information Systems, s.r.o.                                                                                                                                                      strana 121 

 
 

Zpět v hlavním okně generování přehledu můžete pod tlačítkem Možnosti zvolit, zda chcete přehled vytisknout anebo 
uložit do PDF. 

Před tiskem je možné zobrazit náhled, je doporučeno všechny údaje překontrolovat, protože v případě nesprávně 
vyplněných údajů budete odpovědnost nést vy, nikoliv PROFIT.   

Přehled SP (Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ) 
Přehled o příjmech a výdajích k sociálnímu pojištění generuje systém ve formě vyplněného standardního formuláře, který 
lze vytisknout a odevzdat/odeslat ČSSZ, popř. uložit do PDF. Podporováno je také sestavení elektronické verze (XML 
souboru), který můžete odeslat datovou schránkou anebo nahrát do formuláře na portálu ČSSZ. 

Předpokladem použití této funkce je korektní, úplná a uzavřená daňová evidence za dané období (kalendářní rok). 
V případě vykazování výdajů procentem z příjmů je tedy potřeba, aby v PROFITu byly zapsány naprosto všechny zdanitelné 
příjmy z podnikání, pronájmů, kapitálové příjmy (úroky z podnikatelských účtů) a ostatní zdanitelné příjmy. V případě 
vykazování výdajů podle skutečnosti je třeba, aby byly k danému období zaúčtovány všechny daňově uznatelné výdaje. Lze 
sestavovat jen řádný přehled. 

Sestavení přehledu SP se zahajuje z následující obrazovky: 

 
 
Před sestavením je doporučeno vždy zkontrolovat základní parametry pro podávání daňových přiznání, byť tyto 
parametry již musí být vyplněné z předchozího sestavení přiznání k DPFO. Pokud by tyto údaje nebyly vyplněné, systém Vás 
nepustí dále. Subjektem podání přehledu SP je pouze fyzická osoba, pokus sestavit přiznání pro právnickou osobu systém 
odmítne. 

Přehled se sestavuje pomocí šablony ve formátu RTF. Tuto šablonu doporučujeme neupravovat a neměnit, pouze 
v případě, že by se měnil vzor, bude nutné změnit šablonu (nový vzor by nicméně byl každopádně přidán v rámci aktualizací 
nebo ke stažení na našich stránkách). 

Přehled se sestavuje za zadané období a tím je podle platné legislativy vždy kalendářní rok. 

Kliknutím na další odkaz nadefinujete další číselné parametry rozhodné pro podání přehledu (tj. například příjmy ze 
zaměstnanecké činnosti, počty měsíců hlavní a vedlejší činnosti atd.) v tomto okně: 
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Některé kolonky nejsou pro přehled pro SP relevantní (např. odečitatelné položky nebo slevy na dani). Tyto údaje jsou však 
sdíleny s přiznáním k DPFO a proto je neměňte a hodnoty z nich nemažte. 

Zpět v hlavním okně generování přiznání můžete pod tlačítkem Možnosti zvolit, zda chcete přiznání vytisknout, uložit do 
PDF nebo XML. 

V náhledu před tiskem je v případě potřeby možné provádět dodatečné úpravy. Lze opravit systémem vyplněné údaje, 
pokud by z nějakého důvodu něco nesedělo anebo doplnit něco do polí, která systém nevyplňuje. 

Upozornění: při doplňování nebo editaci číselných položek berte prosím na vědomí, že náhled před tiskem 
nefunguje jako excelovská tabulka s automatickými přepočty návazných čísel. Pokud doplníte nebo změníte 
některou číselnou položku, která má vliv na další čísla v přehledu, musíte související čísla přepočítat a opravit. 

Poznámky k vyplňování přehledu 

Následující kolonky (oddíly) buď nejsou automaticky vyplňovány anebo se zřetelem na tyto poznámky: 

• v řádku 13 se nepředpokládá výplata nemocenského/PPM nebo dlouhodobého ošetřovného 

• přeplatek záloh systém implicitně vyplňuje s požadavkem na vrácení na účet 

• nevyplňují se údaje o opravném přehledu (oddíl I) 

• nevyplňují se údaje o spolupracující osobě (oddíl J). 

Máte-li povinnost v přehledu některé z těchto kolonek (oddílů) vyplnit nebo chcete-li je vyplnit jinak, musíte 
doplnit/změnit hodnoty v náhledu před tiskem anebo ve formuláři na stránkách ČSSZ (u XML verze). 

Přehled SP zaměstnavatele (Přehled o výši pojistného na sociální pojištění 
zaměstnavatele) 
Přehled o výši pojistného na sociální pojištění zaměstnavatele lze sestavovat jen se zapnutým a zakoupeným modulem 
Mzdy. Přehled se sestavuje sumárně za všechny zaměstnance vždy za ukončený kalendářní měsíc (po zpracování mezd). 

Přehled lze z PROFITu sestavit pouze elektronicky ve formátu XML (k odeslání buď datovou schránkou, nebo k nahrání na 
stránkách ČSSZ). Chcete-li podat přehled v klasické formulářové podobě, nahrajte XML na portál ČSSZ a zde vytiskněte 
přehled ve formulářové podobě. 

Sestavení přehledu se zahajuje z následující obrazovky: 
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Před prvním sestavením vyúčtování je nutné definovat základní parametry pro podávání daňových přiznání (např. finanční 
úřad, informace o vaší společnosti, zástupci, atd.). Tyto parametry musí být vyplněné (systém vás nepustí dále, pokud 
nejsou) a doplní se v okně, kam se dostanete kliknutím na odkaz. Při dalších sestavováních se tyto údaje již pamatují a není 
je nutné je znovu zadávat (je ale doporučeno je vždy zkontrolovat, ověřit, zda je vše aktuální a platné). 

Vyúčtování se sestavuje za zadané období a tím je vždy kalendářní měsíc a rok. 

Do XML souboru jsou zařazeni všichni zaměstnanci, kterým byla za daný měsíc zúčtována mzda, a odvádělo se z ní sociální 
pojistné. 

Upozornění: do souboru se nepropisují informace o odečítaných karanténních příspěvcích a počtech zaměstnanců, za které 
je uplatňován odpočet (tyto údaje nejsou v PROFITu vedeny). Pokud je chcete uplatnit, je třeba tyto informace doplnit ve 
formuláři na stránkách ČSSZ. 

Sestavení ELDP (Evidenční listy důchodového pojištění) 
Evidenční listy důchodového pojištění lze sestavovat jen se zapnutým a zakoupeným modulem Mzdy a licencí PLUS. 

ELDP lze z PROFITu sestavit pouze elektronicky ve formátu XML (k odeslání buď datovou schránkou, nebo k nahrání na 
stránkách ČSSZ). Chcete-li podat ELDP v klasické formulářové podobě, nahrajte XML na portál ČSSZ a zde vytiskněte listy ve 
formulářové podobě. 

Sestavení ELDP se zahajuje z následující obrazovky: 

 
Před prvním sestavením listů je nutné definovat základní parametry pro podávání daňových přiznání (např. finanční úřad, 
informace o vaší společnosti, zástupci, atd.). Tyto parametry musí být vyplněné (systém vás nepustí dále, pokud nejsou) a 
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doplní se v okně, kam se dostanete kliknutím na odkaz. Při dalších sestavováních se tyto údaje již pamatují a není je nutné 
je znovu zadávat (je ale doporučeno je vždy zkontrolovat, ověřit, zda je vše aktuální a platné). 

Listy se sestavují za zadané období a tím je vždy kalendářní rok. 

Do XML souboru jsou zařazeni všichni zaměstnanci, kteří byli ve firmě v průběhu zadaného roku zaměstnáni a odvádělo se 
za ně sociální pojistné. 

Poznámky k sestavení ELDP 

V modelu pro výpočet a vyplnění formuláře jsou uplatněna následující pravidla a omezení: 

• není-li definován Kód ELDP ve smlouvě, kód průběhu pojištění je standardně dosazen jako 1++ (jeden pracovní poměr u 
zaměstnavatele), 2++, 3++ atd. – má-li být jiný kód, např. 1D+ u zaměstnaného důchodce, je třeba zadat jej do smlouvy 

• do pole Vyloučená doba se propisuje celkový počet kalendářních dní v neschopnosti (pozor: ze zákona se do vyloučené 
doby se počítají dny kalendářní, nikoliv pracovní), což je ve většině případů správně, avšak v určitých specifických případech 
se vyloučená doba zkracuje – v takovém případě musíte hodnotu upravit ručně (viz níže) 

• nevyplňují se Měsíce bez pojištění ani Odečtená doba – nepředpokládá a nezpracovává se žádným způsobem náhradní 
volno ani jiné příčiny odečtené doby nebo měsíců bez pojištění. 

Musíte-li některé z těchto polí vykázat odlišným způsobem, nahrajte ELDP do formuláře na stránkách ČSSZ a příslušné 
údaje zde upravte. 

Tisk ELDP 

Zaměstnavatel je povinen každý rok vyhotovit ELDP, podat je na ČSSZ a zaměstnancům předat stejnopis. Přímo z PROFITu 
stejnopisy ELDP vytisknout nelze, provede se to ale snadno na stránkách ČSSZ: po načtení XML a kontrole dat všechny 
podané ELDP vytisknete tlačítky Tisk → Tisk stejnopisu: 
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Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) 
Přiznání k DPH generuje systém v elektronické formě (XML), popř. též v historické podobě vyplněného standardního 
formuláře (tato podoba je nicméně po roce 2016 již jen pro kontrolu, přiznání již nelze v této podobě podávat). Přiznání 
v XML lze odeslat datovou schránkou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem anebo jej nahrát přímo na daňový 
portál Finanční správy ČR. 

 
Upozornění: od roku 2016 platí povinnost podávat přiznání výhradně elektronicky ve formátu XML!  
 

Lze sestavovat řádné nebo opravné daňové přiznání. Předpokladem použití této funkce je korektní, úplná a uzavřená 
evidence přijatých a vydaných daňových dokladů za dané období (tzn. faktur a paragonů). Podporován je standardní režim 
DPH, režim přenesení daňové povinnosti dle §92 a dále veškeré režimy týkající se zahraničního obchodu. Naopak není 
podporován zvláštní režim DPH pro cestovní službu (§89) a zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými 
díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (§90). Provozujete-li podnikatelskou činnost a máte fakturaci v některém 
z těchto zvláštních režimů, přiznání z PROFITu nebude možné sestavit. 
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Sestavení přiznání k DPH se zahajuje z následující obrazovky: 

 
 
Před prvním sestavením přiznání je nutné definovat základní parametry pro podávání daňových přiznání (např. finanční 
úřad, informace o oprávněné osobě, zástupci, atd.). Tyto parametry musí být vyplněné (systém Vás nepustí dále, pokud 
nejsou) a doplní se v okně, kam se dostanete kliknutím na odkaz. Při dalších sestavováních se tyto údaje již pamatují a není 
je nutné je znovu zadávat (je ale doporučeno je vždy zkontrolovat, ověřit, zda je vše aktuální a platné). 

Přiznání se sestavuje za zadané období - buď za kalendářní měsíc nebo čtvrtletí. Každý plátce si musí hlídat kritéria pro to, 
zda je čtvrtletním plátcem anebo měsíčním (povinnost měsíčních přiznání vzniká při obratu na 10 mil. Kč nebo z nařízení FÚ, 
případně se lze k měsíčním přiznáním dobrovolně registrovat. 

Volba přepočítat DPH ze sumárních základů má stejnou funkcí jako v reportu DPH - s jejím navolením systém přepočte 
DPH z celkového základu, bez jejího naškrtnutí spočítá prostý součet DPH podle údajů z dokladů. V principu vedou obě 
metody ke shodným výsledkům, v důsledku zaokrouhlování může nicméně k drobným rozdílům dojít (větší rozdíl by 
indikoval chybně spočtené DPH v některé - nejspíše přijaté - faktuře). Není zcela jasné, která metoda je správnější, v praxi 
se používají obě. 

Sestavené přiznání je třeba zkontrolovat (buď ve formulářové podobě anebo ve formátu XML validací na daňovém portálu). 
V případě nutnosti editovat XML výstup, je potřeba editovat tento soubor v editoru na daňovém portálu. 

Přiznání k DPH v režimu OSS 
Registrace k DPH v režimu Jednoho Správního Místa (One Stop Shop - OSS) není povinná, jedná se o volbu podnikatelského 
subjektu prodávajícího zboží nebo poskytujícího vybrané služby konečným spotřebitelům (nepodnikatelům) v rámci zemí 
EU, kde pokud překročí roční limit 10 000 EUR bez DPH za všech členské státy EU dohromady, pak se musí buď povinně 
registrovat jako plátce DPH v každé jednotlivé zemi a odvádět DPH přímo tam anebo se registrovat u české daňové správy k 
odvádění těchto daní prostřednictvím režimu OSS.  

Pokud jste registrováni k režimu OSS a navolili jste si v PROFITu jeho použití pod menu Nastavení → Možnosti → Firma → 
Registrace k DPH → Registrace k režimu OSS, můžete v této funkci sestavit přiznání k DPH v tomto režimu.  

U vydaných faktur spadajících do tohoto podání, je třeba, aby na nich byl vybrán fakturační režim OSS. Tyto faktury se pak 
objeví v klasickém tuzemském přiznání k DPH na řádku 26 (osvobozeno od tuzemské DPH), avšak dále budou zahrnuty do 
Přiznání k DPH v režimu OSS.  
 
Přiznání k DPH v režimu OSS lze podle platné legislativy podávat pouze elektronicky a to ve formátu XML, vypočtená daň je 
v EUR a je nutné ji hradit na speciální účet. 
 
Sestavení přiznání ve formátu XML se provede z následující obrazovky: 
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Pozor na období pro sestavení hlášení. Bez ohledu na to, zda jste měsíční či čtvrtletní plátci DPH, přiznání DPH v režimu 
OSS se podává výhradně za čtvrtletí! 

Pozor také na to, že veškeré číselné údaje v přiznání DPH v režimu OSS jsou vždy v EUR. Z faktur kalkulovaných v EUR se tak 
přebírají údaje přímo. Z faktur v CZK či jiné měně se provádí přepočet podle kurzů zapsaných v PROFITu. Pokud máte 
faktury v CZK spadající do režimu OSS a nemáte dlouhodobě nastaveno automatické stahování kurzů, tak je třeba zajistit, 
aby v PROFITu byly naplněny správné směnné kurzy CZK/EUR k daným datům těchto faktur. 

Sestavené přiznání ve formátu XML je možné následně zobrazit, dle nastavení volby pod tlačítkem Možnosti. Přiznání se 
zobrazí v programu asociovaném k formátu XML (zpravidla webový prohlížeč). Doporučujeme XML soubor nechat zobrazit 
a všechny údaje překontrolovat, popř. nahrát ke kontrole na stránkách daňového portálu, protože v případě nesprávně 
vyplněných údajů budete odpovědnost nést vy, nikoliv PROFIT. 

Kontrolní hlášení DPH 
Podávat kontrolní hlášení DPH má každý plátce DPH, který v daném období uskutečnil jakékoliv zdanitelné plnění s místem 
plnění v tuzemsku, popř. přijal úplatu, na základě jejíhož přijetí má povinnost vystavit daňový doklad anebo uplatňuje 
jakýkoliv odečet DPH za tuzemské zdanitelné plnění. 

Kontrolní hlášení lze podle platné legislativy podávat pouze elektronicky a to ve formátu XML (buď datovou schránkou 
anebo e-mailem s elektronickým podpisem nebo na elektronické podatelně). 
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Sestavení kontrolního hlášení ve formátu XML se zahajuje z následující obrazovky: 

 
 
Pozor na období pro sestavení hlášení. Pro fyzické osoby platí povinnost podávat hlášení spolu s přiznáním k DPH, tj. 
měsíčně anebo čtvrtletně, zatímco (POZOR!) pro právnické osoby platí bez výjimky povinnost podávat kontrolní hlášení 
vždy měsíčně (i pokud přiznání podávají čtvrtletně). 

Sestavený XML soubor doporučujeme před odesláním nahrát a zkontrolovat na daňovém portálu (mojedane.cz). 

Upozornění: v PROFITu aktuálně nejsou implementovány následující varianty obsahu kontrolního hlášení: 

• vykazování fakturace ve zvláštním režimu pro investiční zlato 

• vykazování provedených oprav výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle §44 nebo §46 

• rozlišování zvláštního režimu pro cestovní službu (§89) a použité zboží (§90) v částce nad 10 000 Kč vč. DPH. 

Dotýká-li se Vás některá z těchto variant, pak nemůžete kontrolní hlášení z PROFITu použít (anebo jej můžete použít jako 
základ, ale je třeba doplnit/pozměnit údaje týkající se zmíněných variant). S ohledem na minimální rozšířenost těchto 
variant mezi naší uživatelskou bází není implementace těchto variant v současnosti plánována. 

Souhrnné hlášení DPH EU 
Podat souhrnné hlášení DPH EU máte v případě, že jste za poslední čtvrtletí nebo měsíc realizovali byť jen jediný export 
zboží nebo poskytnutí služby do zemí EU (výjimkou je režim zasílání zboží neplátcům, tedy obsahující tuzemské DPH, pokud 
se nepřekročí limit stanovený pro danou členskou zemi). 

Souhrnné hlášení lze podle platné legislativy podávat pouze elektronicky a to ve formátu XML (buď datovou schránkou 
anebo e-mailem s elektronickým podpisem nebo na elektronické podatelně). 
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Sestavení souhrnného hlášení ve formátu XML se zahajuje z následující obrazovky: 

 
 
Pozor na období pro sestavení hlášení. Častým omylem je, že období je stejné jako u DPH, ale není tomu tak - možnost 
podávat hlášení čtvrtletně je jen pokud vaše plnění do zahraničí jsou jen poskytované služby. Pokud realizujete export zboží, 
pak je vždy povinnost podávat měsíční hlášení! 

Sestavený XML soubor doporučujeme před odesláním nahrát a zkontrolovat na daňovém portálu (mojedane.cz). 
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Grafy 
V systému PROFIT je k dispozici sada grafických výkazů, které názorně ukazují trendy vývoje ekonomické situace, mohou 
Vám pomoci včas odhalit nevhodné trendy ve struktuře nákladů či výnosů a podobně. 
 
Před sestavením grafu se systém dotáže na základní parametry, například na období, za které má být graf sestaven: 
 

 
 
Po zadání parametrů se otevře náhled grafu: 
 

 

Z náhledového okna je možné graf vytisknout na tiskárně nebo sestavit PDF dokument. 
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Seznam grafů 
V systému jsou k dispozici následující standardní grafy: 

Prodeje podle produktů – koláčový graf, ve kterém je zobrazen podíl jednotlivých produktů (zboží, výrobků, služeb...) na 
celkových prodejích. Údaje jsou spočteny na základě fakturace (vydaných faktur a paragonů) v cenách bez DPH. 
 
Prodeje podle produktů v čase – sloupcový graf, ve kterém je barevně rozkresleno, jaký podíl v jednotlivých obdobích 
(měsících, čtvrtletí, letech) tvořily jednotlivé produkty na celkových prodejích (obratu). Údaje jsou spočteny na základě 
fakturace (vydaných faktur a paragonů) v cenách bez DPH. 
 
Prodeje podle zákazníků – koláčový graf, ve kterém je zobrazen podíl jednotlivých zákazníků na celkových prodejích. Údaje 
jsou spočteny na základě fakturace (vydaných faktur a paragonů) v cenách bez DPH. 
 
Prodeje podle zákazníků v čase – sloupcový graf, ve kterém je barevně rozkresleno, jaký podíl v jednotlivých obdobích 
(měsících, čtvrtletí, letech) měli jednotliví zákazníci na celkových tržbách (obratu). Údaje jsou spočteny na základě 
fakturace (vydaných faktur a paragonů) v cenách bez DPH. 

Prodeje podle regionů – koláčový graf, ve kterém je zobrazen podíl jednotlivých regionů na celkových prodejích. Regiony 
mohou být buď státy, kraje (jen ČR) nebo okresy (jen ČR). Údaje jsou spočteny na základě fakturace (vydaných faktur a 
paragonů) v cenách bez DPH. 
 
Prodeje podle regionů v čase – sloupcový graf, ve kterém je barevně rozkresleno, jaký podíl v jednotlivých obdobích 
(měsících, čtvrtletí, letech) měli jednotlivé regiony na celkových tržbách (obratu). Údaje jsou spočteny na základě fakturace 
(vydaných faktur a paragonů) v cenách bez DPH. 
 
Náklady / Výnosy – sloupcový graf, který zobrazuje za zvolené období (např. za měsíce, za čtvrtletí, za roky) dosažené 
výnosy (zeleně) a vykázané daňové náklady (podle nastavení buď podle skutečnosti nebo procentem z příjmů (paušálem). 
Údaje jsou spočteny na základě daňové evidence. 
 
Vývoj zisku – sloupcový graf, kde je za zvolené období (např. za měsíce, za čtvrtletí, za roky) zobrazen dosažený zisk (či 
ztráta) na základě údajů z daňové evidence. 
 
Struktura příjmů – koláčový graf, ve kterém je barevně rozkresleno, jaký podíl ve zvoleném období (měsíci, čtvrtletí, roce) 
tvořily jednotlivé typy příjmů (příjmová střediska) na celkových příjmech. Podmínkou vykreslení tohoto grafu je, že si 
v daňové evidenci u výdajů budete rozlišovat jednotlivé typy příjmů. 
 
Struktura příjmů v čase – sloupcový graf, ve kterém je barevně rozkresleno, jaký podíl v jednotlivých obdobích (měsících, 
čtvrtletí, letech) tvořily jednotlivé typy příjmů (příjmová střediska) na celkových příjmech. Stejně jako u předchozího grafu 
je podmínkou vykreslení grafu to, že si v daňové evidenci u výdajů budete rozlišovat jednotlivé typy příjmů. 
 
Struktura výdajů – koláčový graf, ve kterém je barevně rozkresleno, jaký podíl ve zvoleném období (měsíci, čtvrtletí, roce) 
tvořily jednotlivé typy výdajů (výdajová střediska) na celkových výdajích. V tomto grafu jsou vždy vykresleny výdaje podle 
skutečných výdajů, i pokud vykazujete daňové výdaje procentem z příjmů (paušálem). Podmínkou vykreslení tohoto grafu 
je, že si i v případě paušálu budete do systému zapisovat skutečné výdaje a rozlišovat u nich jednotlivé typy. 
 
Struktura výdajů v čase – sloupcový graf, ve kterém je barevně rozkresleno, jaký podíl v jednotlivých obdobích (měsících, 
čtvrtletí, letech) tvořily jednotlivé typy výdajů (výdajová střediska) na celkových výdajích. V tomto grafu jsou vždy 
vykresleny výdaje podle skutečných výdajů, i pokud vykazujete daňové výdaje procentem z příjmů (paušálem). Stejně jako 
u předchozího grafu je podmínkou vykreslení to, že si i v případě paušálu budete do systému zapisovat skutečné výdaje a 
rozlišovat u nich jednotlivé typy. 
 
Vývoj zůstatku hotovosti na pokladně – spojnicový graf, který zobrazuje vývoj zůstatku peněžních prostředků na zvolené 
pokladně. Podmínkou využitelnosti grafu je věrohodná (úplná) pokladní kniha, obsahující všechny uskutečněné příjmy a 
výdaje (mohou být ale použity sumarizované zápisy, např. po dnech). 
 
Vývoj zůstatku prostředků na účtu – spojnicový graf, který zobrazuje vývoj zůstatku peněžních prostředků na zvoleném 
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bankovním účtu. Podmínkou využitelnosti grafu je věrohodná (úplná) kniha bankovního účtu, obsahující všechny 
uskutečněné příjmy a výdaje (mohou být ale použity sumarizované zápisy, např. po dnech). 
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Nastavení 
Pod menu nastavení lze upravovat předvolené hodnoty, upravovat a přizpůsobovat vzhled, chování a další vlastnosti 
PROFITu. 

Číselníky 
Pod menu nastavení jsou 4 obecné číselníky: 

 Banky 

 Státy 

 Měny 

 Formy úhrady 

V číselníkových seznamech lze upravit existující nebo dodefinovat chybějící záznamy. Můžete tak doplnit např. chybějící 
tuzemskou nebo zahraniční banku. Doplněné nebo změněné hodnoty se pak promítnou do všech míst systému, takže např. 
přidaná banka se objeví v rozbalovacím seznamu bank, ze kterých se volí při založení bankovního účtu. V číselnících lze také 
pro zpřehlednění rozbalovacích seznamů odstranit nepoužívané hodnoty (buď vymazáním anebo označením za neaktivní). 

V číselníku formy úhrady lze navolit, které formy úhrady jsou podporovány pro jednotlivé druhy dokladů. 

Nastavení hesla – uživatelské účty 
Po instalaci PROFITu je systém v anonymním režimu, kdy není potřeba při startu zadávat uživatelské jméno a heslo. Zadáte-
li touto funkcí své jméno a heslo, přepnete PROFIT do režimu uživatelských účtů. váš nově vytvořený uživatelský účet bude 
automaticky administrátorský, tzn., bude mít právo vytvářet další účty a přidělovat jim práva na jednotlivé funkce systému. 

Více o uživatelských účtech najdete v kapitole Obecné – Uživatelské účty. 

Moduly 
Pokud používáte v PROFITu jen některé moduly, což je typické, protože PROFIT je velmi komplexní systém a jen málokdo 
používá veškeré funkce systému, je vhodné v této funkci odškrtat nepoužívané moduly: 

 

Odškrtat zde lze pouze z těchto funkčních modulů, základní modul Kancelář (obsahující adresář a ceník) je povinným 
základem pro ostatní funkční moduly a odškrtat se nedají ani moduly Reporty, Daně a Grafy, které obsahují výstupy a 
grafické prezentace dat z navolených funkčních modulů. 
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Odškrtáním nepoužívaných modulů si upravíte konfiguraci PROFITu pro potřeby vaší firmy, zpřehledníte si menu a 
zjednodušíte používání systému. 

Volba používaných modulů bude platná pro celou firmu – pro všechny uživatele pracující s touto firmou. Pro každou firmu 
lze ale mít navolené jiné používané moduly. 

Definici modulů lze kdykoliv změnit, odškrtnuté moduly lze vždy zase vrátit zpět. 

Pomocí volby Více lze otevřít další část okna, kde lze navolit použití dalších přídavných modulů. Tyto moduly nejsou 
standardní součástí PROFITu (ani s licencí PLUS) a pokud je chcete do PROFITu přidat a trvale používat, je třeba je po 
vyzkoušení zakoupit: 

 

Možnosti nastavení systému 
V okně Možnosti nastavení systému lze nastavit základní údaje a parametry upravující chování jednotlivých funkcí a modulů 
systému. 
 
Dialog je rozčleněn do těchto záložek: 

 Firma 
 Program 
 Číslování 
 Tisky 
 Adresář 
 Ceník 
 Objednávky 
 Paragony 
 Faktury 
 Daňová evidence (nebo Účetnictví) 
 Majetek 
 Sklady 
 Cesty 
 Daně 

Možnosti – firma 
Na této záložce se nastavují základní údaje o firmě: 
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Pod odkazem Činnost lze definovat jednotlivé podnikatelské činnosti, kterým se daná firma věnuje. V případě fyzické osoby 
vedoucí daňovou evidenci se zde pro každou činnost nastavuje výše procenta paušálních výdajů. Pro každou činnost je 
třeba zvolit odpovídající kód z číselníku CZ-NACE (tento číselník definuje ČSÚ na základě směrnice EU).  

Pod odkazem Obecné daňové parametry se definují položky, které jsou potřeba, pokud chcete ze systému generovat 
daňová přiznání. 

Volbou Registrace k DPH (definovat) nastavíte, zda je vaše firma plátce daně z přidané hodnoty (DPH), neplátce či osoba 
identifikovaná k DPH a další podrobnosti týkající se registrace k DPH. 

Volba Registrace k SPD umožňuje nastavit, že vaše firma odvádí spotřební daň (SPD). Spotřební daň poté bude možné 
definovat pro jednotlivé položky v ceníku a bude se tisknout do vydávaných faktur a paragonů (s použitím specifických 
šablon, které jsou k dispozici ke stažení na webu www.lpsoft.cz).  

Upozornění k problematice spotřební daně (SPD): PROFIT v současné verzi neobsahuje plnou podporu pro 
správu a vyúčtovávání spotřebních daní. Implementace v PROFITu řeší vystavování dokladů s rozpisem 
spotřební daně, v současnosti však nejsou součástí PROFITu žádné funkce pro sestavení přiznání ke spotřební 
dani ani jiné obdobné výstupy. 

Volby týkající se Upozorňování na termíny daňových přiznání jsou dostupné pouze s licencí PLUS. 

Možnosti – program 
Na této záložce lze změnit vizuální a obecné vlastnosti programu: 
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Panely nástrojů jsou tlačítkové lišty pod hlavním menu, lze změnit podobu tlačítek, vybrat jednotlivá tlačítka pro hlavní 
panel a lze zvolit umístění kontextového panelu (nabídka funkcí otevřeného okna). 
 
Pro monitory a notebooky s malým rozlišením lze nastavit volbu Zmenšit velké formuláře, čímž se zajistí, že všechna okna 
budou i v malém rozlišení plně viditelná. 

Volba Používat automatické osvěžování dat je ve výchozím nastavení zaškrtnutá a doporučujeme ji takto ve většině případů 
ponechat. Vypnutí automatického osvěžování dat má smysl jako optimalizace při delší odezvě programu kvůli velkým 
objemům dat. Uživatel si pak v přehledových oknech může osvěžování dat řídit ručně tlačítkem Osvěžit nebo klávesou F5. 

Pod odkazem Řízení aplikačního data se nastavuje chování systému při práci s aktuálním datem. Výchozí nastavení je 
přebírání systémového data z počítače (varianta nepoužívat aplikační datum). V této variantě se jako výchozí datum pro 
nové záznamy bude vždy dosazovat aktuální datum. Pokud zaškrtnete volbu používat aplikační datum, tak nad nastavením 
aplikačního data přebíráte kontrolu a budete tak mít možnost pod menu Systém → Aplikační datum (anebo přes 
CTRL+SHIFT+D) datum nastavit na libovolný den v minulosti (či budoucnosti) a snadněji tak zpracovávat doklady k určitému 
datu. Pokud zaškrtnete podvolbu  inicializovat aplikační datum při startu programu dle počítače, tak se datum po startu 
PROFITu vždy nastaví na dnešek (ale pozor, pokud přejde půlnoc s běžícím PROFITem, aplikační datum bude zůstávat..! 
Stejně tak pozor na uspání počítače a oživení s běžícím PROFITem – v této variantě se aplikační datum nezmění, to se samo 
přehodí jedině po restartu PROFITu!). Aktuálně nastavené aplikační datum je možné zobrazovat v záhlaví programu (nastaví 
se příslušnou podvolbou). 

Pod odkazem Použití čtečky čárových kódů lze upravit chování systému při zadávání položek dokladů (faktur, paragonů, 
objednávek…) čtečkou čárových EAN kódů. Lze nastavit lepší chování systému s čtečkou, která generuje po načtení kódu 
stisk klávesy Enter a tím by zavírala okno s editovaným dokladem nastavením volby Zabránit čtečce zavření okna. Dále lze 
volit, jak má systém dále reagovat po načtení kódu. 

Volbou Použití pokladní tiskárny přejdete do nastavení pro tisk paragonů či faktur na jehličkových nebo termálních 
paragonových tiskárnách. Více informací k tomuto tématu najdete dále v samostatné kapitole. 

Volbou Použití zákaznického displeje přejdete do nastavení pro zobrazování informací o prodeji na externím či virtuálním 
zákaznickém displeji. Více informací k tomuto tématu najdete dále v samostatné kapitole. 

Odkazem Podepisování PDF dokumentů se otevře okno pro nastavení elektronického podepisování (signování) externím 
programem. Více informací k tomuto tématu najdete dále v samostatné kapitole. 



 

____________________________________________________________________________________________________ Podnikatelský systém PROFIT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © 1998 - 2023 LPsoft Information Systems, s.r.o.                                                                                                                                                      strana 137 

 
 

Odkazem Naplánované úlohy se otevře okno pro nastavení naplánovaných (automatických) úloh, např. pro provádění 
automatických exportů nebo importů. Více informací k tomuto tématu najdete dále v samostatné kapitole. 

Volba Automatické stahování směnných kurzů ČNB (resp. z ECB – u domácí měny EUR) nastaví, že systém bude každý 
pracovní den na pozadí stahovat referenční kurzy měn dle centrální banky a ukládat je to seznamu měn. Nejde tedy o 
stahování on-line kurzů z měnových trhů (např. FOREX), ale o stahování referenčních kurzů vyhlašovaných centrální bankou, 
které jsou účetní jednotky povinny pro řadu operací používat. ČNB podobně jako ECB zpravidla aktualizuje tyto kurzy pro 
daný den po 14:30, do této hodiny se jako referenční kurz používá kurz z předchozího dne. Uložené stažené kurzy se pak 
přebírají do jednotlivých funkcí, kde se pracuje s měnami, např. při vystavování faktury v cizí měně. 

Při nastavení automatického zálohování se bude provádět vždy při vypnutí PROFITu automatická záloha dat do nastavené 
složky. Zálohování byste měli nastavit do složky na jiném fyzickém disku, např. na USB nebo síťovém disku, jinak hrozí, že 
při havárii disku dojde ke zničení jak originálních dat, tak zálohy. Systém vytváří zálohu přímo do této složky a dále do 
podsložek backup1 – backup5, čímž vzniká stálá historie pěti posledních záloh pro případ nutnosti vrátit se ke starší verzi 
zálohy. 

Použití pokladní tiskárny 
Pro tisk vydaných paragonů, popř. i faktur, lze používat buď standardní tiskárny technikou tisku přes upravitelné RTF 
šablony anebo paragonové (pokladní) tiskárny s ekonomičtějším provozem. Podporovány jsou všechny běžné jehličkové 
nebo termální tiskárny kompatibilní s Windows (tj. musí existovat rozhraní - ovladač - dané tiskárny pro Windows). 

Chcete-li takovou tiskárnu používat pro tisk dokladů, nainstalujte ji do Windows, v PROFITu zaškrtněte volbu a nadefinujte 
jednotlivé parametry tiskárny: 

 

Je-li tiskárna správně nainstalována do Windows, objeví se v rozbalovacím seznamu v poli Pokladní tiskárna. Zde tuto 
tiskárnu vyberte. Neobjevuje-li se tiskárna v tomto seznamu, nebyla do Windows správně nainstalována, zkontrolujte, zda 
jste provedli všechny kroky týkající se instalace ovladače dané tiskárny. 

V políčku způsob tisku volíte, zda se má tisknout graficky nebo textově. Tisk v grafickém režimu je možné použít u většiny 
termálních tiskáren, zatímco pro jehličkové tiskárny je zpravidla z důvodu rychlosti vhodnější textový režim. 

Šířka řádku se v grafickém režimu nastavuje v mm, v textovém režimu ve znacích. Minimální podporovaná textová šířka je 
26 znaků. 
 
Do tištěného paragonu lze u pokladních tiskáren umožňujících grafický tisk přidat (zpravidla černobílé) logo. Aby nedošlo ke 
zkreslení proporcí, měl by obrázek s logem mít poměr stran 2:1 (horizontálně:vertikálně). Pokud vaše logo nemá tento 
poměr stran, doplňte obrázek bílými okraji, abyste poměru stran 2:1 dosáhli. 
 
Další parametry tisku na pokladní tiskárně lze nastavit také v ovladači dané tiskárny ve Windows (v Ovládacích panelech 
v sekci Tiskárny). Zde lze nastavit např. automatický ořez papíru pomocí tzv. escape sekvence. Případné problémy s tiskem 
české diakritiky (v textovém režimu tisku) lze zpravidla řešit také v ovladači tiskárny, doporučené nastavení je navolit 
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znakovou sadu Latin2, někdy je ale nutné poslat ještě inicializační escape sekvenci. Nastavení escape sekvencí se může pro 
jednotlivé modely tiskáren lišit, přesnou podobu sekvence je třeba dohledat v dokumentaci dané tiskárny, zde uvádíme 
příklady escape sekvencí pro ořez papíru a nastavení češtiny pro tiskárny EPSON s použitím ovladače Generic / Text Only 
(čeština nastavena na kartě Výběr písma i inicializační sekvencí na kartě Příkazy tiskárny, někdy je potřeba nastavit toto na 
obou místech): 

 

 

Není-li možné nastavit uvedenou obsluhu tiskárny v ovladači tiskárny, je možné nadefinovat příkazy do PROFITu do políček 
Příkaz před tiskem, Příkaz po tisku, Příkaz na otevření zásuvky. Příkazem se zde rozumí buď escape sekvence ve formátu 
PORT:ASCII1,ASCII2…ASCIIn (např. COM3:27,64,27,116,18 nebo LPT1: 27,112,48,54,54) nebo jakýkoliv volatelný exe či bat 
soubor, který danou činnost (inicializaci, ořez papíru nebo otevření zásuvky) zajistí. 
 
Můžete také definovat klávesovou zkratku pro automatické otevření pokladní zásuvky, kterou pak můžete otevírat 
z programu zásuvku i bez tisku paragonu. Při definici zkratky si dejte pozor na to, abyste nepoužili kombinaci, která má 
v programu jinou funkci. 
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Použití zákaznického displeje 
PROFIT podporuje zobrazování informací o prodeji na zákaznickém displeji. Zobrazovány jsou informace o účtovaných 
položkách, aktuálním součtu, informace o platbě atd., jak odpovídá zvyklostem v maloobchodním prodeji. Podpora displeje 
je zajištěna jak z klasických oken pro vystavení paragonu či faktury, tak i ze speciálního okna pro obsluhu maloobchodního 
prodeje. 

Konfigurace zákaznického displeje: 

 

V poli typ displeje se nastavuje, zda se používá klasický externí zákaznický displej anebo virtuální (= plovoucí okno, které lze 
umístit na sekundární monitor). Lze také kombinovat oba typy – zobrazovat zákazníkovi informaci na externím displeji a pro 
kontrolu mít zapnutý malý virtuální displej v rohu své obrazovky, viz ukázka prodejního okna s virtuálním displejem 
v pravém spodním rohu obrazovky: 
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V případě použití klasického displeje je třeba definovat port (sériový nebo paralelní, ke kterému je displej připojen). Dále 
musíte nastavit počet znaků na řádce a počet řádek displeje, u externího displeje je třeba to nastavit podle jeho 
skutečných parametrů, u virtuálního displeje lze nastavit až 4 řádky a 100 znaků na řádce. Z klasických externích displejů 
jsou v současnosti podporovány modely Virtuos, Aedex, Epson, DSP800, Firich a další příkazově kompatibilní displeje. Před 
pořízením jakéhokoliv modelu ovšem doporučujeme vždy nejprve funkčnost s PROFITem otestovat. 

V poli znaková sada můžete volit mezi Windows (ANSI) anebo Latin2 kódováním češtiny, popř. lze vybrat výstup bez české 
diakritiky (volba US). Možnosti a správné nastavení češtiny záleží na konkrétním modelu, je třeba nastavení vyzkoušet. 

Pro správné fungování externího displeje může být nutné zadat inicializační příkaz. Jeho formát lze zpravidla najít 
v dokumentaci daného přístroje. 

Volba Posílat CLR (reset obrazovky) stanovuje, že po každé zobrazené zprávě systém nejprve pošle příkaz na vymazání 
displeje (ASCII kód 12) a teprve poté nový text. Některé displeje ale tento příkaz nepodporují a ASCII hodnotu 12 berou 
jako normální znak, čímž dojde u druhé a každé další zprávy k postupnému posunu textu vždy o znak doprava. Pozorujete-li 
tento efekt, odškrtněte volbu posílat CLR. 

Podepisování PDF dokumentů 
Vytvářené PDF dokumenty je možné nechat automaticky doplnit některou z forem elektronického podpisu. V případě 
zasílání dokladu ve formátu PDF není použití elektronického podpisu v obchodním styku v současnosti povinné (a to za 
předpokladu, že si příjemce dokladu tento doklad vytiskne). Použití elektronického podpisu nicméně zvyšuje 
důvěryhodnost zasílaných dokumentů a snižuje možnost manipulace s dokladem nebo podvržení falešného dokladu. 

Vlastníte-li ověřený certifikát pro elektronický podpis, můžete si v PROFITu nastavit automatické podepisování vytvářených 
PDF dokumentů tímto certifikátem. Je však nutné k tomuto mít nainstalován externí program, který musí umožňovat 
volání pomocí příkazové řádky. Doporučujeme např. freeware program JSignPdf (http://jsignpdf.sourceforge.net), pro který 
je připravena konfigurace (v okně konfigurace pod tlačítkem možnosti). 
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V okně pro konfiguraci podepisování (signování) je třeba nastavit několik parametrů: 

 

Klíčová je konfigurace příkazového řádku, který musí obsahovat cestu na volaný program, odkaz na signovaný soubor 
(odkazujte se značkou <FILE>), případně i adresář (značka <FOLDER>) a další volby. Přesný popis syntaxe volaného 
programu prosím hledejte v dokumentaci nebo u autorů zvoleného programu. 

Kromě podepisování pomocí elektronického certifikátu lze podepisovat PDF dokumenty také biometrickým podpisem. 
Biometrický podpis je velmi podobný běžnému rukou psanému podpisu a vytváří se pomocí skenu ručně psaného podpisu 
na podepisovacím tabletu. Kromě grafické podoby podpisu jsou zaznamenány také biomechanické charakteristiky podpisu, 
jako je rychlost a tlak v jednotlivých částech podpisu, čímž je zaručena autenticita a nezopakovatelnost takového podpisu 
stejně dobře nebo lépe než u klasického podpisu. 

V okně konfigurace podepisování PDF dokumentů je pod tlačítkem Možnosti k dispozici automatická konfigurace pro 
biometrické podepisování pomocí tabletu a programu SignDoc firmy SOFTPRO, www.softpro.de, na českém trhu 
zastoupená společností Pražská softwarová s.r.o., www.praguesoft.cz. 

Naplánované úlohy 
Naplánované úlohy lze využít typicky pro synchronizaci dat s jiným systémem, např. s e-shopem. Lze nadefinovat časy, kdy 
se mají stahovat ze serveru nové objednávky nebo naopak exportovat na server informace o stavu zásob. 

V okně pro konfiguraci naplánovaných úloh je třeba nastavit několik parametrů: 

 

Naplánované úlohy budou poté vykonávány každý den v určených časech, bude-li PROFIT v danou dobu na tomto počítači 
zapnutý a bude v něm otevřena příslušná firma. V případě, že počítač (PROFIT) není v daný čas zapnutý (nebo je v PROFITu 
otevřena jiná firma), zpracování dané úlohy je vynecháno a zpracuje se až standardně v nejbližším dalším naplánovaném 
čase. Složitější varianty plánování spouštění automatických úloh nelze v současnosti nastavovat. Pokud potřebujete, aby se 
např. o víkendu úlohy nezpracovávaly, stačí zajistit, aby byl přes víkend PROFIT na daném počítači vypnutý. 
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Pro zpracování daného typu exportu nebo importu se použije poslední známá konfigurace (z posledního ručního spuštění 
daného typu exportu nebo importu) a to včetně pomocných voleb, např. voleb pro odeslání či nahrání na FTP server. 

Celá konfigurace naplánovaných úloh je platná jen pro jeden konkrétní počítač a firmu (databázi). Pokud máte PROFIT 
v síťové konfiguraci, ostatní stanice zpracovávat automatické úlohy nebudou (pokud na nich není nějaká vlastní definice, 
čímž lze případně rozdělit zpracování i mezi více stanic). 

Možnosti – číslování 
Na této záložce lze nastavit pravidla číslování a aktuální hodnoty jednotlivých číselných řad v systému: 
 

 
 
Formáty čísla lze vybírat z přednastavených formátů z rozbalovacího seznamu, ale lze také zadat zcela vlastní formát. Při 
definici formátu se používá zástupný symbol # pro číslice dané řady zleva doplněné nulami do potřebné délky. Lze upravit 
jak délku formátu, tak doplnit na určené pozice i jakékoliv další nečíselné symboly (písmena, speciální znaky jako např. 
lomítko, pomlčku atd.) dle vlastních zvyklostí. Lze použít zástupné znaky pro číslo roku (YYYY pro čtyřmístný formát nebo YY 
pro dvoumístný formát) nebo měsíce (MM). 

Navolíte-li do formátu číselné řady číslo roku (kód YY nebo YYYY), můžete nastavit, aby systém automaticky začal v novém 
roce číslování opět od 1 (v sloupci V novém roce zvolíte hodnotu začít od 1). V tomto módu je pak tato číselná řada 
v každém roce oddělená a například při zpětném doplňování záznamů do loňska se posouvá loňská číselná řada a letošní se 
nemění. 

Při nastavení V novém roce pokračovat bude systém číslovat v novém roce nepřerušenou řadou stále dál. I při dopisování 
záznamů do minulého období se v tomto módu přidělují čísla kontinuálně a číslování tedy odpovídá časovému pořadí 
vložení záznamů (nicméně vždy lze případně automaticky přidělená čísla ručně změnit). 



 

____________________________________________________________________________________________________ Podnikatelský systém PROFIT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © 1998 - 2023 LPsoft Information Systems, s.r.o.                                                                                                                                                      strana 143 

 
 

Možnosti – tisky 
Na této záložce se definují výchozí tiskové šablony (soubor ve formátu RTF) pro tisk anebo ukládání do PDF: 
 

 

Volbou Výchozí sada šablon můžete vybírat mezi sadami šablon, které se liší formátem (vzhledem). Na výběr jsou dvě 
předinstalované sady – klasické („tabulkově formulářové“) a moderní šablony. Volbou se ve skutečnosti nastaví výchozí 
umístění složky s šablonami – buď na složku Templates\Classic anebo na složku Templates\Modern. Můžete si nastavit i 
vlastní umístění složky s tiskovými šablonami, ve které můžete mít vlastní podobu (upravených) šablon s logem, razítkem 
atd.. 

Další volby na této kartě definují jednotlivé šablony pro jednotlivé typy tištěných dokumentů. Kromě standardních se zde 
definují i tiskové šablony pro vlastní typy dokladů, které jste nadefinovali na záložkách Objednávky, Paragony a Faktury. 

Zvolené šablony si lze zobrazit a také upravit přes tlačítko upravit. Vybraná šablona se poté otevře v editoru: 
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V zabudovaném interním RTF editoru šablon lze změnit statické texty, lze změnit písmo (velikost, font, kurzivu, tučné..), lze 
na určené místo vložit obrázek (přes menu přes pravé tlačítko myši). Při vkládání obrázku mějte na paměti, že vložením 
příliš velkého obrázku naroste velikost šablony a tím pak i vytvářených PDF dokumentů a tak je vhodné nejprve obrázek 
zmenšit na rozumnou velikost (do 100 – 200 kB). V editoru šablony dále můžete odstranit nežádoucí tisková políčka (pole 
s hranatými závorkami) nebo přidat nová (viz seznam v kapitole Tisk faktur). V případě potřeby provádět složitější 
strukturální úpravy šablony (práce s tabulkou) je ale nutné použít externí RTF editor (nejlépe MS Word). 

Možnosti – adresář 
Na této záložce můžete definovat volby pro adresář: 
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Zaškrtnutím volby Automaticky doplňovat DIČ pro s.r.o. a a.s. systém nastavíte tak, aby pro nově zapisované právnické 
osoby doplňoval DIČ na základě zadaného IČO. Tato funkce se nepřipojuje nikam do externích zdrojů (nevyžaduje tedy 
internetové připojení) a právnickou firmu tak rozeznává jen na základě názvu (tedy že obsahuje zákonem předepsanou 
zkratku a.s. nebo s.r.o., resp. spol. s r.o.). 
 
Volba Automaticky kontrolovat spolehlivost plátců DPH naproti tomu používá webovou službu ministerstva financí ČR. Se 
zaškrtnutou volnou se ověřují všechny nově zakládané i editované doklady a záznamy adresáře týkající se subjektů 
s českým DIČ. Pro použití této služby je třeba internetové připojení a při jejím navolení berte prosím na vědomí, že vyřízení 
tohoto dotazu prodlouží dobu potřebnou pro ukládání záznamů (při přetížení serveru MF ČR může jít i o několik sekund). 

Volby týkající se Cribis zpřístupňují použití služeb tohoto portálu uvnitř PROFITu. Portál Cribis (www.cribis.cz) společnosti 
CRIF – Czech Credit Bureau poskytuje on-line aktualizované kvalitní informace o firmách se sídlem v České republice. Do 
PROFITu je implementována služba Semafor Cribis, která zobrazuje hodnocení firem ve třech stupních: zelená (firma bez 
negativních zpráv), žlutá (s výskytem varovných zpráv) a červená (se závažnými negativními informacemi). Tato služba je 
k dispozici bezplatně. Z PROFITu lze také pro vybraný subjekt otevřít zobrazení podrobných dalších informací o daném 
subjektu (Flexi report, Diagram vazeb), které jsou již placené, nicméně na 1 měsíc lze využít nabídky vyzkoušení zdarma. 
Pro přístup k těmto podrobným informacím je třeba si na portálu Cribis zřídit účet a přihlašovací údaje poté nastavit do 
PROFITu pod odkazem definovat. 

Volbami Umožnit vkládání obrázků a Umožnit připojování dokumentů otevřete v adresářové kartě oblast, kam lze do karty 
přikládat obrázky nebo jiné soubory. 

Možnosti – ceník 
Na této záložce můžete definovat volby pro ceník (katalog produktů): 

 

Volbou Povolit duplikátní kódy produktů nastavíte, že systém nebude kontrolovat to, že každý kód je použit jen jednou a 
dovolí založit dvě ceníkové položky s odlišným názvem a stejným kódem produktu. 

Volbou Ziskovost (marže) kalkulovat lze nastavit, jakou metodu výpočtu marží preferujete v systému používat. Metody jsou 
dvě: zdola = z nákupní ceny (správně označovaná spíše jako přirážka) a shora = z prodejní ceny (klasická zisková marže). Obě 
metody pochopitelně vedou k odlišným výsledkům, obecně procenta vypočtená metodou zdola vychází vyšší než procenta 
metodou shora, např. při nákupu za 70 Kč a prodeji za 100 Kč je marže metodou shora 30% (30 Kč ze 100 Kč), zatímco 
metodou zdola 42,8 % (30 Kč ze 70 Kč). Toto nastavení pak ovlivní způsob práce s maržemi v celém systému. 
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Volbami Umožnit vkládání obrázků a Umožnit připojování dokumentů otevřete v ceníkové kartě oblast, kam lze do karty 
přikládat obrázky nebo jiné soubory. 

Možnosti – objednávky 
Na této záložce lze nastavit výchozí texty vkládaných objednávek, definovat vlastní typy a další volby pro objednávky: 
 

 

Pod odkazy Definovat se nachází přístup k oknu, ve kterém si můžete nadefinovat vlastní typy vydávaných objednávek. Více 
k tomuto tématu najdete v kapitole Objednávky – Vlastní typy objednávek. 

Možnosti – paragony 
Na této záložce lze nastavit parametry funkcí modulu přijatých a vydaných paragonů: 
 

 

Přes odkaz Zaokrouhlování vydaných paragonů otevřete nastavení, kterým navolíte, jak má systém zaokrouhlovat vaše 
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(vydané) paragony. Více v kapitole Možnosti zaokrouhlování. 

Pod odkazy Typy vydaných/přijatých paragonů se nachází přístup k definici, kde si můžete nadefinovat vlastní typy 
vydávaných paragonů. Více k tomuto tématu najdete v kapitole Faktury – Vlastní typy vydávaných faktur (dokladů). 

Šablony pro zaúčtování určují, jakým způsobem budou paragony propsány do daňové evidence. Šablony musí být 
definovány na záložce Daňová evidence. 

Volba Zobrazovat „Celkem“ ve spodní části okna zapne zobrazování celkové částky velkými písmeny ve spodní části okna 
pro zadání vydaného paragonu (před tlačítky OK - Storno). 

Volbou Dopočítávat vracenou hotovost aktivujete kalkulačku pro výpočet vracené hotovosti po zadání nového vydaného 
paragonu s platbou v hotovosti. Volba se podobně jako předchozí hodí pro pokladní provoz PROFITu. 

Volbou Použití okna pro pokladní prodej můžete zapnout a nastavit použití speciální obrazovky pro obsluhu pokladního 
prodeje – pro použití PROFITu jako pokladny. Pro použití této funkce je třeba mít zakoupenu licenci PLUS. 
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Možnosti – faktury 
Na této záložce lze nastavit parametry pro faktury (řádné i zálohové): 
 

 

Volba Speciální fakturační režimy pro stavebnictví umožní použití režimů, které do faktury nastaví pro všechny položky buď 
základní, nebo sníženou sazbu DPH, bez ohledu na nastavení v ceníku. 

Přes odkaz (definovat) Zaokrouhlování vydaných faktur otevřete nastavení, kterým navolíte, jak má systém zaokrouhlovat 
vaše (vydané) faktury. Více v kapitole Možnosti zaokrouhlování. 

Pod odkazy definovat (Typy faktur) se nachází přístup k volbám, kterými si můžete nadefinovat vlastní typy faktur. Více 
k tomuto tématu najdete v kapitole Faktury – Vlastní typy vydávaných faktur (dokladů). 

Šablony pro zaúčtování musí být definovány na záložce Daňová evidence a podle jejich definice se provede automatické 
zúčtování příjmu / výdaje z faktury. Šablony pro zaúčtování DPH jsou relevantní pouze pro plátce DPH. 

Možnosti zaokrouhlování 
V PROFITu lze nastavit způsob a metodu zaokrouhlování vydaných dokladů. Nastavení se otevře z karty faktury nebo 
paragony pod volbou Zaokrouhlování vydaných faktur/paragonů: definovat. Možnosti zaokrouhlování se týkají pouze 
Vašich (vydaných) dokladů v domácí měně (Kč).  

Okno s nastavením obsahuje tyto volby: 
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Volit lze způsob zaokrouhlování faktur či paragonů s rozlišením hrazených v hotovosti či bezhotovostně. Lze tedy nastavit 
odlišné způsoby zaokrouhlování pro jednotlivé typy dokladů a formy úhrady. 

Na výběr jsou tyto varianty: 

 na haléře: tento způsob bude veškeré položky včetně DPH vypočítávat na haléře a rovněž celý doklad bude znít na 
haléře, 

 na haléře, s vyrovnáním rekapitulace DPH: v této variantě program dopočítá rozdíl vznikající součtem položek, 
kdy může dojít k tomu, že pronásobení součtu celkového základu sazbou DPH neodpovídá součtu DPH → PROFIT 
pak v tomto nastavení rozdíl zahrne do dokladu tak, aby rekapitulace DPH byla formálně přesná, 

 na koruny, zaokrouhlení započítané do DPH: položky budou stále počítány na haléře, na konec dokladu ale 
program doplní zaokrouhlovací položku (haléřové vyrovnání), která dorovná celkovou částku k nejbližší celé 
koruně, přičemž tato položka bude zahrnuta do základu pro výpočet DPH, 

 na koruny, zaokrouhlení nezapočítané do DPH: podobné jako u předchozího způsobu, avšak zaokrouhlovací 
položka zde není zahrnuta do DPH. 

Doporučené nastavení je ponechávat bezhotovostní doklady na haléře a na hotovostní aplikovat některou z metod 
zaokrouhlení na koruny. Dle našeho výkladu zákona o DPH jsou obě metody zaokrouhlení na koruny u hotovostně 
placených transakcí povoleny a v souladu s platnou legislativou. Naproti tomu ale pozor na to, že zaokrouhlování na koruny 
u bezhotovostně hrazených faktur není podle některých výkladů zákona povoleno! 

Metoda zaokrouhlení určuje, jak se stanoví nejbližší koruna u metod „na koruny“. Lze volit buď matematické 
zaokrouhlování (do 49 haléřů dolů, od 50 haléřů nahoru) anebo zaokrouhlování vždy dolů k nejbližší celé koruně (ve 
prospěch zákazníka). 

To, jak je zaokrouhlovací položka v dokladu označena, lze volit v poli Text v zaokrouhlovací položce. Vygenerovaný text lze 
v dokladu i ručně přepsat/upravit. 

Odškrtnutím volby Tisknout zaokrouhlovací položky na doklady můžete nastavit, že PROFIT nebude vypisovat tyto položky 
při tisku nebo ukládání do PDF. Doklady bez vypsané zaokrouhlovací položky mohou vypadat lépe a přehledněji, ale dejte 
pozor na to, že pro někoho mohou působit zmatečně, protože součty pak nemusí neodpovídat vypsaným údajům (v praxi 
se ovšem s takovými doklady setkáváme běžně). 

Možnosti – daňová evidence 
Na této záložce můžete nadefinovat parametry funkcí daňové evidence: 
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Odkazy definovat typy příjmů nebo výdajů otevírají okno, ve kterém si můžete předefinovat výchozí klasifikaci typů příjmů 
nebo výdajů (příjmových / výdajových středisek). 
 
Odkazy definovat účetních šablony otevírají okno pro definici šablon zápisů do daňové evidence. Z těchto šablon (předpisů) 
můžete volit při ručním zápisu do evidence. Tyto šablony se používají také jako předpisy pro zaúčtování úhrad z faktur nebo 
paragonů. 

Volba Rozbalovací seznam s texty zápisů Vám umožňuje vybrat si, zda se mají nabízet poslední použité texty nebo vlastní 
definice. Pokud zvolíte vlastní definici, zpřístupní se odkazy definovat (zvlášť pro příjmy a zvlášť pro výdaje), kde zadáte 
vlastní množinu textů, která se vám pak bude nabízet. 

Typy příjmů a výdajů 
V tomto okně můžete nadefinovat vlastní klasifikaci příjmů nebo výdajů (příjmových nebo výdajových středisek): 

 

Tato klasifikace pak slouží pro analýzu poměrů a trendů mezi jednotlivými typy příjmů a výdajů. 
 
Po instalaci je v systému předdefinována tato výchozí klasifikace. Tuto výchozí klasifikaci můžete používat nebo si ji zde 
můžete předefinovat, je možné si rozlišit typy příjmů a výdajů například podle hlavních zákazníků / dodavatelů nebo podle 
produktů nebo podle Vašich různých druhů podnikatelských činností nebo třeba podle provozoven, obchodů. 
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Nový záznam přidáte z kontextového menu (po kliknutí pravým tlačítkem myši nad tabulkou), vymazání záznamu 
provedete také z kontextového menu. 
 
Pro každý definovaný typ je nutné rozlišit, zda se jedná o daňový příjem / daňově uznatelný výdaj. 
 
Z definovaných typů příjmů a výdajů lze pak volit v okně pro vložení příjmu nebo výdaje.  
 
Výsledky lze kontrolovat v grafech Struktura příjmů celkově a Struktura příjmů v čase, Struktura výdajů celkově a Struktura 
výdajů v čase. Systém také vytiskne sumarizaci příjmů a výdajů podle jednotlivých typů v reportu Hospodářský výsledek. 

Příjmové a výdajové šablony 
V těchto oknech lze nadefinovat šablony pro zápisy do daňové evidence: 

 

Šablony se člení na šablony příjmů a šablony výdajů. Nový záznam přidáte z kontextového menu (po kliknutí pravým 
tlačítkem myši nad tabulkou), vymazání záznamu provedete také z kontextového menu. Editovat záznam můžete po 
dvojitém kliknutí na určený záznam nebo pomocí funkce Otevřít z kontextového menu. Editovaný nebo vkládaný záznam 
šablony se otevře v novém okně. 
 
Nadefinované šablony můžete používat pro usnadnění při vkládání záznamů do daňové evidence, neboť vybráním šablony 
se Vám propíší údaje z dané šablony. Lze si tedy takto připravit předlohy pro často zadávané podobné záznamy. 

Některé šablony jsou využívány systémem pro automatické zaúčtování paragonů nebo úhrad faktur - viz nastavení na 
záložkách Paragony a Faktury. Po instalaci systému se sem z tohoto důvodu automaticky založí dvě šablony (resp. čtyři 
šablony pokud jste plátci DPH) pro zaúčtování příjmů / výdajů z prodeje / nákupu na fakturu. Systém podle nastavení 
používá tyto šablony pro provedení automatického zaúčtování úhrad faktur, tj. doplní podle šablony do účetního zápisu ty 
údaje, které nejsou dány fakturou: například text, typ příjmů, procento paušálních výdajů (zatímco údaje, které jsou určeny 
fakturou - např. protistrana, měna, částka - se pochopitelně berou přímo z faktury). V těchto šablonách si můžete provést 
úpravy (např. změnit typ příjmů, text zápisu a podobně), neměly by ale být vymazány! 

Vložení / editace šablony zápisu do daňové evidence 
Šablony příjmů nebo výdajů jsou předdefinované zápisy do daňové evidence (případně též do pokladních knih a knih účtů), 
ve kterých si můžete předvyplnit podle své potřeby některá nebo všechny políčka. Definovat si můžete libovolný počet 
šablon a používat je pro často zadávané záznamy, kde se po výběru šablony automaticky propíší definované hodnoty. 
Šablony jsou rozlišeny na šablony pro příjmy a šablony pro výdaje. 

Formulář pro definici šablony je velmi podobný formuláři pro zápis příjmu / výdaje do daňové evidence: 
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V horní části okna se definují základní vlastnosti šablony, kromě názvu, podle kterého budete šablonu vybírat, zde 
definujete, ve kterých evidencích se má zadaná šablona nabízet. Kromě daňové evidence lze šablonu povolit také do 
pokladních knih nebo knih účtů. Šablona se může nabízet pro všechny pokladny/účty nebo jen pro jednu zvolenou 
pokladnu/účet (v příkladu na obrázku jen pro výchozí korunovou pokladnu). 

Typ platby se pro účely daňové evidence rozlišuje na hotovost (pokladnou), bezhotovostní platby (bankovním účtem) a 
účetní operace. Typ platby účetní operace využijte například pro zápis zaúčtování daňových odpisů, tedy pro operaci, která 
má vliv na váš daňový základ, ale není s ní spojen žádný aktuální převod peněz. 
 
Informaci o Protistraně lze vybrat ze seznamu z adresáře nebo lze zadat nový subjekt, který se po uložení do adresáře 
automaticky propíše. 

Na rozdíl od zápisu do daňové evidence nejsou v šabloně povinná všechna pole, můžete vyplnit jen to, co chcete, aby 
tvořilo danou šablonu. 

Možnosti – majetek 
Na této záložce můžete definovat parametry funkcí majetkové evidence: 
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Nastavením hranic pro rozlišení majetku určujete, od jaké pořizovací ceny je majetek považován za dlouhodobý 
(odepisovaný). Pokud vedete majetkovou evidenci, tak je podle zákona o dani z příjmů dlouhodobý nehmotný majetek 
možné zaúčtovat do nákladů ihned celý bez ohledu na pořizovací cenu (na rozdíl od subjektů vedoucích účetnictví) a není 
jej tedy nutné odepisovat - ponechte tedy volbu odepisovat nehmotný majetek odškrtnutou (zaškrtnout jedině v případě, 
že se např. změní legislativa nebo pokud z nějakého důvodu potřebujete odepisovat i dlouhodobý nehmotný majetek). 

V systému jsou předdefinované odpisové skupiny podle platné aktuální legislativy a není je tedy potřeba nijak upravovat. 
Pokud by nicméně došlo ke změně legislativy, můžete si odpisové skupiny sami upravit kliknutím na odkaz definovat. 

Možnosti – sklady 
Na této záložce můžete definovat volby pro skladový modul: 
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Volbou Číslování skladových karet určíte, zda se mají nově vytvářené skladové karty číslovat číselnou řadou anebo přebírat 
kód zboží z ceníkové položky (může být např. čárový kód). V případě, že však ceníková položka nemá zadán žádný kód, karta 
se očísluje číselnou řadou. 

Volba Automaticky deaktivovat prázdné skladové karty způsobí, že pokud na skladové kartě bude po ručním nebo 
automatickém výdeji nově nulová zásoba, skladová karta bude deaktivována a nebude se tak nabízet v rozbalovacích 
seznamech a (při standardním nastavení) nebude vidět ve skladové knize. Tímto způsobem lze zpřehledňovat sklady tam, 
kde se pracuje s mnoha produkty a často jen jednorázově (zejména u klasických obchodní činností). Skladovou kartu lze 
opětovně aktivovat ručním otevřením (ve skladové knize je třeba si nejprve navolit zobrazení neaktivních karet) a 
zaškrtnutím příznaku Aktivní. Doplňkovou volbou je Deaktivovat u prázdné karty i ceníkovou položku, s jejímž zaškrtnutím 
dojde v popsané situaci k tomu, že deaktivovaná bude i ceníková karta a produkt se pak nebude nabízet ani ve fakturách, 
objednávkách a dalších dokladech. 

Volbou Používat vícepoložkové příjemky/výdejky můžete aktivovat použití vícepoložkových skladových dokladů. K použití 
této volby je třeba licence PLUS. 

Volby způsobu zápočtu slev a vedlejších skladových nákladů do pořizovacích cen se týkají metody automatického 
zpracování příjmu zboží z přijaté faktury. V jednoduchých případech se jako příjmové (pořizovací) ceny přebírají prosté cena 
MJ nakoupeného zboží tak, jak jsou uvedeny ve faktuře. Pokud ale faktura obsahuje slevy, měly by být započteny do 
pořizovací skladové ceny a obdobně, pokud na faktuře jsou uvedeny další výdaje související s pořízením daného zboží (např. 
cena dopravy, balení, pojištění přepravy atd.), tak je možné je započítat do cen naskladňovaného zboží. Pomocí těchto 
parametrů lze volit, jaká má být reakce systému, pokud se na sklad bude propisovat přijatá faktura obsahující slevy nebo 
neskladové položky, které mohou být považovány za vedlejší pořizovací náklady. Volit je možno mezi variantami vždy 
započítat do pořizovacích cen, nikdy nezapočítávat a dotázat se (výchozí nastavení). 

Volba Povolit naskladnění záporných položek z faktury umožní zpětně naskladňovat vracené zboží (např. z dobropisů), což 
je normálně nepovolené a systém Vás nutí to provést ručně zadaným příjmem (nebo stornem původního výdeje). Po 
zaškrtnutí systém bude automaticky provádět toto naskladnění, ale dejte potom pozor na to, že zboží se přijme s cenou 
z dané faktury (dobropisu), což nemusí být správně. Volba je tak vhodná zejména pro zboží, jež má stejné nákupní a 
prodejní ceny, např. vratné obaly 

Možnosti – cesty 
Na této záložce lze nastavovat parametry knihy jízd a evidence cestovních příkazů: 
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Volba Doplňovat jízdu podle stejné trasy z minulosti určuje, zda bude program při výběru trasy shodné z minulosti 
doplňovat automaticky do jízdy účel a kilometry podle poslední shodné trasy. 

Povolená odchylka spotřeby paliva stanovuje +/- limit, kam je povolena jiná spotřeba oproti údaji dle technického průkazu 
v reportu Kontrola knihy jízd. 

Pokud chcete používat propojení knihy jízd a paragonů za palivo, je třeba nadefinovat, pod jakou položkou v paragonech 
palivo zapisujete (musí již předtím být v paragonech použito, než jej zde budete chtít zadat). Stačí zde vyplnit jen ten druh 
paliva, který používáte. 

Výše sazeb stravného a náhrad za palivo a amortizaci vychází v základním nastavení z aktuálních sazeb vyhlašovaných 
ministerstvem financí ČR. Pokud by došlo ke změně těchto sazeb, popř. chcete-li si některé sazby upravit v rámci zákonného 
limitu (tuzemské stravné lze volit v definovaném rozsahu), proveďte to editací těchto parametrů. 

Typy výdajů pro zaúčtování jednotlivých náhrad stanoví, pod jakými typy výdajů se jednotlivé náhrady zaúčtují. Ve 
výchozím nastavení se vše účtuje pod jedním typem „Cestovní náhrady“, ale lze si samozřejmě nadefinovat i podrobnější 
škálu. 

Možnosti – daně 
Na této záložce jsou zobrazeny daňové a pojistné sazby platné pro aktuálně otevřené období: 
 

 
 
Většinu těchto hodnot nastavuje automaticky program v rámci aktualizací.  

Uživatelsky definovatelná je na stránce volba výchozí sazby DPH pro plátce DPH (tj. sazba, v jaké nejčastěji fakturuje za své 
prodeje).  

V sekci sazeb pojištění pak lze definovat, jaká pojištění jsou pro daný subjekt relevantní – volbou Plátce. Sociální a zdravotní 
pojištění je ve většině případů povinné (výjimkou jsou například osoby s příjmy z pronájmu nebo osoby u nichž dojde 
k souběhu důchodu s podnikáním), nemocenské pojištění je dobrovolné, zaškrtněte jej v případě, že jste se dobrovolně 
registrovali k placení tohoto pojištění. 
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Export dat 
Z každého přehledového okna (knihy) lze odeslat data do Excelu nebo je uložit do textového či CSV souboru. Tyto exporty 
ale obsahují jen ta data, která jsou obsažena v dané tabulce. Zpravidla tedy neobsahují vše, co tvoří daný záznam a proto se 
nehodí pro přenos do jiných systémů. 

Naproti tomu, speciální funkce pro export dat pod menu Systém exportuje kompletní data (např. faktury včetně položek) 
do souboru ve formátu XML (popř. ABO), který je vhodný pro přenos do jiných systémů, popř. do jiné databáze PROFITu.  

Funkce pro export se skládá ze dvou obrazovek, na první zadáte základní parametry exportu - typ exportovaných dat a cíl 
exportu: 

 

Zaškrtnutím volby pro nahrání souboru na FTP lze exportovaná data nechat PROFITem nahrát na určený server (parametry 
připojení se zadávají ve vyskakovacím okně po prokliku volby). Tímto způsobem můžete optimalizovat své procesy pro 
synchronizaci dat s externím systémem, např. s e-shopem. 

Na druhé obrazovce zadáte další parametry exportu, např. za jaké období či jaké přesně záznamy chcete exportovat: 

 

Typy exportovaných dat 
K dispozici jsou tyto typy exportů: 

- Adresář 

- Sklad (ceník) 

- Faktury 
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- Objednávky 

- Paragony 

- Platební příkazy 

- Skladové pohyby 

Export platebních příkazů (ABO) 
Tento druh exportu dat lze použít pro usnadnění zadávání platebních příkazů do internetového bankovnictví. Namísto 
ručního zadávání příkazů k úhradě za jednotlivými přijatými fakturami lze do banky nahrát tento soubor, čímž si můžete 
výrazně usnadnit práci a zamezit chybám z přepisu dat. 

PROFIT pro zařazení do souboru přebírá data z dosud neuhrazených přijatých faktur (řádných i zálohových) splatných 
bezhotovostně v domácí měně na tuzemský účet (volit lze buď všechny dosud neuhrazené anebo jen ty, které jsou splatné 
v třech nejbližších kalendářních dnech). Do souboru se jako účet příkazce vkládají údaje z definice vašeho výchozího 
bankovního účtu a použít tedy lze jen z tohoto účtu. 

Soubor ABO je sice definován jako bankovní standard, přesto se jeho specifikace u jednotlivých bank drobně liší. Pokud 
nebude soubor ve vaší bance možné naimportovat, kontaktujte nás a pokusíme se zrealizovat úpravy respektující specifika 
formátu ABO dané banky. 

Synchronizace dvou databází PROFITu pomocí exportu a importu dat 
Exportovaný XML soubor lze načíst i zpět do PROFITu pomocí inverzní funkce pro import dat. Takto lze synchronizovat data 
mezi dvěma databázemi, např. data nasbíraná na pracovní cestě lze takto přehrát do centrální databáze. 

Takové řešení je nicméně horší varianta než např. síťové připojení k firemnímu serveru, zvolte jej tedy, jen pokud nelze 
realizovat lepší variantu. Je třeba si dát pozor na to, že při takové metodě synchronizace může dojít k přepisu vedlejších dat 
(např. záznamy adresáře, ceníkové záznamy), pokud dojde ke shodě. Je třeba pamatovat na to, že se nesmí sejít doklady se 
stejným číslem (případně lze sice záznamy při importu nechat přečíslovat, ale pokud byly již např. faktury vytištěny a 
předány zákazníkům, není to vhodné). Dalším omezením je, že některé specifické informace nemusí být součástí 
exportního souboru (např. vlastní typy dokladů, faktury se tak přenesou vždy jako standardní), nepřenáší se synchronizace 
faktur na sklady nebo zálohové faktury. Po importu do hlavní databáze je proto vhodné záznamy otevřít, zkontrolovat a 
případně doplnit případné chybějící údaje. 

Automatizace exportů 
Pokud potřebujete pravidelně provádět určitý druh exportu, lze nastavit jeho automatické zpracování. Takto lze například 
pravidelně exportovat a odesílat přes FTP protokol soubor s aktuálními skladovými zásobami pro e-shop. Konfiguraci pro 
naplánování automatických exportů lze otevřít přes tlačítko Možnosti anebo přes menu Nastavení → Možnosti → Program. 

Více informací o nastavení automatických úloh najdete v kapitole Nastavení → Možnosti – program → Naplánované úlohy. 
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Import dat 
Do systému PROFIT lze importovat data z jiných systémů, z e-shopu, z internetového bankovnictví nebo i z jiné databáze 
PROFITu načtením ze souborů ve formátu CSV, TXT, GPC nebo XML či ISDOC. Funkce pro import se skládá ze dvou 
obrazovek, na první zadáte parametry importu - typ importovaných dat a jejich zdroj: 

 

Zdrojem je buď soubor na disku nebo soubor z FTP serveru.  

Zdroj FTP umožňuje načítání souboru z internetového serveru. Tímto způsobem lze usnadnit výměnu dat s externím 
systémem, např. s e-shopem - většina e-shopových platforem umožňuje stahování souborů tímto protokolem. Parametry 
připojení k danému FTP serveru se zadávají ve vyskakovacím okně po kliku na tlačítko vedle pole s podrobnostmi zdroje. 

Po stisku tlačítka Zpracovat se zobrazí průběh importu: 

 

Projde-li vše v pořádku, budou v protokolu o průběhu zpracování všechny body zelené a importované záznamy se objeví 
v odpovídajících knihách. 

V protokolu se mohou objevit i zprávy se žlutým označením, jde o varovné zprávy oznamující, že se vyskytl drobný problém, 
který nebrání načtení a zpracování dat, ale měli byste problém ověřit. 

Nastane-li při příjmu záznamů významný problém, zobrazí se zpráva v červené barvě, import bude přerušen a celý bude 
stornován (nebudou tedy přijaty ani již případně importované záznamy). Po přerušení importu je možné se vrátit na 
předchozí obrazovku, problém dořešit (upravit konfiguraci importu nebo opravit problém ve vstupním souboru) a spustit 
import znovu. 

Typy importovaných dat 
K dispozici jsou tyto typy importů: 
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- Adresář 

- Sklad (ceník) 

- Objednávky 

- Faktury 

- Paragony 

- Platby 

- Skladové pohyby 

Import adresáře provádí načítání údajů o zákaznících a dodavatelích do adresáře systému, tento import je možno využít 
například při přechodu z jiného systému. 

Import skladu (ceníku) provádí načítání údajů o produktech a jejich nákupních i prodejních cenách do ceníku systému, 
tento import je možno využít například při přechodu z jiného systému. Spolu s ceníkovou položkou je možné zakládat i 
skladovou kartu a navést výchozí skladovou zásobu (do výchozího skladu, který musí být nadefinován). 

Import objednávek provádí načítání přijatých nebo vydaných objednávek do knih objednávek, je možné pravidelně načítat 
objednávky z obchodní aplikace (např. e-shopu). Spolu se zakládanou objednávkou se automaticky zakládá nebo 
aktualizuje i záznam adresáře a záznamy do ceníku. 

Při importu objednávky včetně položek ze souboru typu CSV nebo TXT musí být položky v importním souboru buď 
rozepsány jako samostatné sloupce anebo na samostatných řádcích při opakování všech ostatních dat, v takovém případě 
v konfigurátoru použijte volbu Položky objednávky na samostatných řádcích a je nutné načítat objednávky ze souboru 
včetně čísla objednávky. 

Lze importovat také jen jednoduchou podobu objednávky se sumárními údaji (celková cena bez DPH, DPH, celková cena vč. 
DPH). 

Je-li nakonfigurováno načítání čísel objednávek, je třeba mít na vědomí, že systém nedovolí duplicity čísel a pokud se objeví 
záznam s číslem objednávky, která již v systému existuje, tak takový záznam bude odmítnut. 

Import faktur provádí načítání přijatých nebo vydaných faktur do knih faktur, je možno jednorázově naimportovat faktury 
při přechodu z jiného systému nebo pravidelně načítat faktury z obchodní aplikace (např. e-shopu). Pomocí importu lze 
také načítat přijaté faktury od dodavatelů v elektronickém formátu ISDOC. 

Spolu se zakládanou fakturou se automaticky zakládá nebo aktualizuje záznam adresáře a záznamy do ceníku. 

Při importu faktury včetně položek ze souboru typu CSV nebo TXT musí být položky v importním souboru buď rozepsány 
jako samostatné sloupce anebo na samostatných řádcích při opakování všech ostatních dat, v takovém případě 
v konfigurátoru použijte volbu Položky faktury na samostatných řádcích a je nutné načítat faktury ze souboru včetně čísla 
faktury. 

Lze importovat také jen jednoduchou podobu faktury se sumárními údaji (celková cena bez DPH, DPH, celková cena vč. 
DPH). 

Je-li nakonfigurováno načítání čísel faktur, je třeba mít na vědomí, že systém nedovolí duplicity čísel a pokud se objeví 
záznam s číslem faktury, která již v systému existuje, tak takový záznam bude odmítnut. 

V případě, že chcete, aby se položky z importovaných faktur odečítaly ze skladu (resp. z přijatých faktur aby se přičítaly na 
sklad), zaškrtněte volbu Propisovat skladové položky na sklad. Propisovat na sklad se ale budou jen ty položky, které již jsou 
v systému zavedeny jako skladové. Propisuje se vždy na výchozí sklad (chcete-li import propsat na jiný sklad, změňte před 
importem označení výchozího skladu pod menu Sklady → Seznam skladů → Editovat). 
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Import paragonů provádí načítání přijatých nebo vydaných paragonů do knih paragonů. 

Spolu se zakládaným paragonem se automaticky zakládá i záznam adresáře a záznamy do ceníku. 

Při importu paragonu včetně položek ze souboru typu CSV nebo TXT musí být položky v importním souboru buď rozepsány 
jako samostatné sloupce anebo na samostatných řádcích při opakování všech ostatních dat, v takovém případě 
v konfigurátoru použijte volbu Položky paragonu na samostatných řádcích a je nutné načítat paragony ze souboru včetně 
čísla paragonu. Lze importovat také jen jednoduchou podobu paragonu se sumárními údaji (celková cena bez DPH, DPH, 
celková cena vč. DPH). 

Je-li nakonfigurováno načítání čísel paragonů, je třeba mít na vědomí, že systém nedovolí duplicity čísel a pokud se objeví 
záznam s číslem paragonu, který již v systému existuje, tak takový záznam bude odmítnut. 

V případě, že chcete, aby se položky z importovaných paragonů odečítaly ze skladu (resp. z přijatých paragonů aby se 
přičítaly na sklad), zaškrtněte volbu Propisovat skladové položky na sklad. Propisovat na sklad se ale budou jen ty položky, 
které již jsou v systému zavedeny jako skladové. Propisuje se vždy na výchozí sklad (chcete-li import propsat na jiný sklad, 
změňte před importem označení výchozího skladu pod menu Sklady → Seznam skladů → Editovat). 

Import plateb provádí načítání pohybů na bankovním účtu do knihy BÚ a daňové evidence. Banky v rámci svých aplikací 
internetového bankovnictví zpravidla umožňují vyexportovat záznamy o kreditních a debetních pohybech na účtu za 
zvolené období a tyto pohyby pak můžete importovat do PROFITu. 

V konfiguraci tohoto importu lze navolit automatické párování plateb s fakturami podle variabilního symbolu a s paragony 
podle data a částky platby. V případě takového párování systém u plátce DPH platbu rozdělí do bankovní knihy a daňové 
evidence dvou záznamů – na záznam o platbě základu a záznam o platbě DPH (stejně jako u ručního zápisu úhrady faktury) 
a k faktuře je připsána importovaná úhrada. Použitím volby Nenačítat platby za již uhrazené faktury a paragony je možné 
koordinovat ručně zapsané úhrady faktur a paragonů s načítaným souborem – v případě zaškrtnutí této volby systém při 
importu vynechá platby, které podle párovacích pravidel identifikuje jako úhradu již uhrazené faktury nebo paragonu. Dejte 
však obecně pozor na to, že systém nehlídá opakované načtení stejného souboru, došlo-li by k opakovanému načtení 
stejných dat, budete mít v knihách načtené platby dvakrát a bude nutné je ručně odmazat. 

Import skladových pohybů provádí načítání skladových příjmů a výdejů. Přijaté operace jsou zapsány do příslušné skladové 
karty podle jejího čísla nebo podle identifikace zboží (dle kódu a názvu produktu). Pokud není skladová karta nalezena, 
systém automaticky založí novou. Importované pohyby jsou zapisované jako operace bez vazby na fakturu či paragon. 

Před samotným importem je třeba mít správně nakonfigurovaná pravidla pro načítání souboru. Toto se provádí klikem na 
odkaz z první obrazovky, kdy se otevře konfigurační okno. Konfigurace se liší podle typu souboru: CSV/TXT nebo XML. 

Konfigurace importu ze souboru ve formátu CSV nebo TXT 
Konfigurace importu ze souboru typu CSV nebo TXT se provádí v následujícím okně: 
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Konfigurace je rozdělena do dvou hlavních sekcí: Volby a Pole. 

V sekci Volby je třeba nadefinovat základní vlastnosti importovaného souboru, zejména kódování souboru. Lze volit mezi 
kódováním Windows CP 1250 nebo znakovými sadami Unicode, pokud je soubor kódován v jiné znakové sadě, je nutno jej 
překonvertovat před importem do PROFITu. 

Pozor: u všech importovaných souborů je třeba zajistit, aby byly kódovány ve „windows“ znakové sadě (CP 1250) 
nebo Unicode. 

Nebude-li soubor v některé z těchto znakových sad, budou mít importované záznamy poškozenou českou diakritiku 
(háčky, čárky). Bude-li po importu čeština poškozena, naimportované záznamy vymažte a zkuste v konfigurátoru 
změnit typ kódování a import zopakovat. Nepodaří-li se problém vyřešit, je soubor kódován v jiné znakové sadě a 
je potřeba zajistit jeho převedení před importem do PROFITu. Pro konverzi lze použít řadu freeware nástrojů, 
například editor PSPad. 

Dalšími základními parametry jsou oddělovač polí (typicky středník nebo čárka, v případě použití uvozovek pro hodnoty 
v souboru zahrňte do oddělovače i uvozovky, tj. zadejte např. “,“ pro čárkami oddělené hodnoty v uvozovkách), znak pro 
desetinnou čárka (tedy typicky čárka, ale někdy může být i tečka), formát data (použijte zástupné znaky DD pro den, MM 
pro měsíc a YYYY pro rok) a další volby. 

V sekci Pole definujete, která pole jsou obsažena ve vstupním souboru, a zadáváte, na které pozici toto pole v souboru je (v 
pořadí odleva doprava). Je možné více polím z tohoto seznamu přiřadit stejné pole ze souboru a tak lze do určité míry 
nahradit případné nedostatečně podrobné údaje ze souboru (např. pokud se v souboru nerozlišuje datum vystavení a 
datum zdanitelného plnění a je pro tyto sloupce jen jeden datum, tak do konfigurace nastavíme pro oba tyto sloupce 
stejné číslo pořadí v souboru). Pokud pole není v souboru obsaženo, je možné definovat výchozí hodnotu, se kterou budou 
importované záznamy zapsány do PROFITu (poznámka: pro některá pole je přednastavena výchozí hodnota podle 
předdefinovaných pravidel systému, například není-li v souboru obsaženo číslo faktury, systém čísla přidělí podle číselné 
řady). Pokud pole není ani v souboru a není pro ně definována ani výchozí hodnota, bude dané pole v importovaném 
záznamu prázdné. Poslední sloupec v této sekci je překódování hodnot. Tímto sloupcem se definují pravidla pro případné 
změny hodnot ze souboru na hodnoty zapisované do PROFITu, překódování se zadává vždy ve dvojici 
<hodnotazesouboru=hodnotaPROFITu> a jednotlivé dvojice musí být odděleny středníkem. U některých sloupců je pro 
uvádění hodnot PROFITu třeba dodržet technické kódy – jejich seznam a vysvětlení je u takových sloupců možné si zobrazit 
tlačítkem napravo od pole kódování. 
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Provedené změny konfigurace se pamatují a použijí se pro každý další import souboru stejného typu. Je ale také možné 
celou konfiguraci uložit do souboru (s koncovkou .def) a tímto způsobem je možné mít uloženo více alternativních 
konfigurací pro soubory z různých zdrojů. 

Ve složce Import jsou po instalaci systému přibaleny i některé předpřipravené konfigurace pro import dat z některých 
externích systémů. Tyto přednastavené konfigurace, stejně jako ty vlastní, lze v okně konfigurace načíst stiskem tlačítka 
Nahrát ze souboru. 

Konfigurace importu ze souboru ve formátu XML 
Konfigurace importu ze souboru typu XML se provádí v následujícím okně: 

 

Konfigurace je rozdělena do dvou hlavních sekcí: Volby a Pole. 

V sekci Volby je třeba nadefinovat základní vlastnosti importovaného souboru, jako je kódování (lze volit mezi kódováním 
Windows CP 1250 nebo znakovými sadami Unicode, pokud je soubor kódován v jiné znakové sadě, je nutno jej 
překonvertovat před importem do PROFITu), znak pro desetinnou čárka (tedy typicky čárka, ale někdy může být i tečka), 
formát data (použijte zástupné znaky DD pro den, MM pro měsíc a YYYY pro rok) a další volby. Položka hlavní tag určuje, 
jak je v souboru identifikován jeden datový záznam (tzn. např. faktura v importu faktur), tag můžete zapsat bez 
formátovacích značek („ostrých závorek“) nebo i včetně nich. 

V sekci Pole definujete, která pole jsou obsažena ve vstupním souboru, a zadáváte, pod jakým tagem toto pole v souboru je. 
Pokud je pole uvnitř souboru pod pojmenovanou sekcí, vložte název této sekce do sloupečku před tag. Je možné více polím 
z tohoto seznamu přiřadit stejný tag ze souboru a tak lze do určité míry nahradit případné nedostatečně podrobné údaje ze 
souboru (např. pokud se v souboru nerozlišuje datum vystavení a datum zdanitelného plnění a je pro tyto sloupce jen 
jeden datum, tak do konfigurace nastavíme pro oba tyto sloupce stejné číslo pořadí v souboru). V některých XML 
souborech mohou být některé datové hodnoty vloženy jako atributy tagů (ve formátu <TAG 
atribut1=“hodnota1“ atribut2=“hodnota2“ …>), v takovém případě zadejte název atributu do políčka XML atribut. Pokud 
pole není v souboru vůbec obsaženo, je možné definovat výchozí hodnotu, se kterou budou importované záznamy zapsány 
do PROFITu (poznámka: pro některá pole je přednastavena výchozí hodnota podle předdefinovaných pravidel systému, 
například není-li v souboru obsaženo číslo faktury, systém čísla přidělí podle číselné řady). Pokud pole není ani v souboru a 
není pro ně definována ani výchozí hodnota, bude dané pole v importovaném záznamu prázdné. Poslední sloupec v této 
sekci je překódování hodnot. Tímto sloupcem se definují pravidla pro případné změny hodnot ze souboru na hodnoty 
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zapisované do PROFITu, překódování se zadává vždy ve dvojici <hodnotazesouboru=hodnotaPROFITu> a jednotlivé dvojice 
musí být odděleny středníkem. U některých sloupců je pro uvádění hodnot PROFITu třeba dodržet technické kódy – jejich 
seznam a vysvětlení je u takových sloupců možné si zobrazit tlačítkem napravo od pole kódování. 

Provedené změny konfigurace se pamatují a použijí se pro každý další import souboru stejného typu. Je ale také možné 
celou konfiguraci uložit do souboru (s koncovkou .defx) a tímto způsobem je možné mít uloženo více alternativních 
konfigurací pro soubory z různých zdrojů. 

Ve složce Import jsou po instalaci systému přibaleny i některé předpřipravené konfigurace pro import dat z některých 
externích systémů. Tyto přednastavené konfigurace, stejně jako ty vlastní, lze v okně konfigurace načíst stiskem tlačítka 
Nahrát ze souboru. 

Automatizace importů 
Pokud potřebujete pravidelně provádět určitý druh importu, lze nastavit jeho automatické zpracování. Takto lze například 
pravidelně importovat z e-shopu nové objednávky. Konfiguraci pro naplánování automatických importů lze otevřít přes 
tlačítko Možnosti anebo přes menu Nastavení → Možnosti → Program. 

Více informací o nastavení automatických úloh najdete v kapitole Nastavení → Možnosti – program → Naplánované úlohy. 
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Obecné principy ovládání - přehledová okna 
Přehledové okno slouží k zobrazení záznamů stejného charakteru (např. faktury), kde data jsou zobrazena ve formě tabulky. 
 
Většina funkcí pro práci s daty přehledu je dostupná z kontextového nebo z tlačítkové lišty (panelu nástrojů). Typicky lze 
otevírat záznamy k editaci, vkládat nové záznamy, mazat, vyhledávat, podle typu obsahu lze vyvolat specifické funkce jako 
třeba vytisknout doklad, odeslat doklad ve formátu PDF e-mailem a jiné (například vložit úhradu pro fakturu v okně faktur 
a podobně). Data zobrazená v tabulce lze třídit, filtrovat, uložit do souboru, exportovat do Wordu / Excelu (nebo Writeru / 
Calcu u OpenOffice). Tabulku je možné přizpůsobit volbou zobrazených sloupců a jejich pořadí. 

Kontextové menu 
Kontextové menu je menu, které se zobrazí po stisknutí pravého tlačítka myši. V systému PROFIT se kontextové menu 
využívá často, například ve všech oknech typu přehled.  
 
Příklad vzhledu kontextového menu v knize vydaných faktur: 
 

 

Výběr více řádků 
Standardně je v přehledovém okně vybrán jeden řádek (označen modrým pruhem). Vybraná nabídka z menu nebo 
z panelu nástrojů (tlačítkové lišty) se vztahuje k tomuto záznamu. Mezi záznamy lze procházet pomocí kláves kurzorových 
šipek (nahoru a dolu) nebo prostě kliknutím na požadovaný řádek. 

Potřebujete-li ale provést nějakou akci pro více řádků najednou (např. vytisknout) lze vybrat více řádků klikáním 
s přidrženou klávesou CTRL. Pomocí klávesové zkratky CTRL+A lze vybrat všechny zobrazené řádky přehledu najednou. 

Ne všechny funkce lze vyvolat pro více označených záznamů najednou, typicky lze takto hromadně např. tisknout, ukládat 
do PDF nebo hromadně smazat záznamy. 

Třídění 
Data zobrazená v tabulce v oknech typu přehled lze třídit kliknutím na název sloupce v záhlaví tabulky. Sloupec, podle 
kterého je přehled aktuálně setříděn, je označen šipkou znázorňující směr třídění: 
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Dalším kliknutím na stejný sloupec dojde k setřídění opačným směrem. 
 
Pokud je potřeba setřídit záznamy podle více sloupců (primárně podle sloupce A, sekundárně podle sloupce B, dále C, atd.), 
provedete takové třídění kliknutím na sloupec A s podrženou klávesou CRTL kliknutím na B, C...: 
 

 

Filtrování záznamů 
Z data zobrazených v tabulce v oknech typu přehled lze vybrat zobrazenou podmnožinu pomocí filtrovacích podmínek 
použitím funkce Filtrovat: 
 

 
 
Každá podmínka (jeden řádek) se skládá z polí Sloupec, operátor (typicky rovná se, ale lze použít i složitější varianty, např. 
obsahuje, neobsahuje atd.) a hodnota. Jako hodnoty pro datumová pole lze použít i zástupné kódy TODAY (dnes) a 
YESTERDAY (včera). 
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Při použití více podmínek je nutné zadat logické operátory „a“ (AND) či „nebo“ (OR) a je možné použít závorky pro skládání 
podmínek dle pravidel výrokové logiky. 

Po zadání podmínek se kliknutím na OK vrátíte do přehledu a data jsou dle podmínky profiltrována. 

Zaškrtnutí volby Uložit zadaný filtr pro toto okno jako (přístupná pod tlačítkem Možnosti) způsobí, že se zadaný filtr uloží 
pod zadaným jménem. Při příštím otevření okna bude opět aplikován (až do jeho zrušení nebo navolení jiného filtru). 
Z uložených filtrů lze vybírat v pravé spodní části okna, čímž lze rychle a efektivně měnit filtrování. Pro smazání nebo 
přejmenování uložených filtrů použijte volbu Správa filtrů z okna pro definici filtru (opět ve spodní části pod tlačítkem 
Možnosti). 

Výběr sloupců 
Tabulku v oknech typu přehled lze přizpůsobit výběrem zobrazených sloupců pomocí funkce Vybrat sloupce: 
 

 
 
Po výběru sloupců se kliknutím na OK vrátíte do přehledu a tabulka je dle zadaného seznamu sloupců upravena. 

Pořadí sloupců 
Tabulku v oknech typu přehled lze přizpůsobit vlastním nastavením pořadí zobrazených sloupců pomocí funkce Pořadí 
sloupců: 
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Po nastavení pořadí sloupců se kliknutím na OK vrátíte do přehledu a tabulka je dle zadaného pořadí sloupců upravena. 
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Tisk dokladů 
Systém umožňuje tisk těchto typů dokladů dle vlastních nastavitelných šablon: 

 Objednávky 
 Paragony 
 Faktury 
 Zálohové faktury 
 Dodací listy 
 Dobropisy 
 Příjmové pokladní doklady 
 Výdajové pokladní doklady 
 Hromadný příkaz k úhradě 
 Skladové doklady (příjemky, výdejky, převodky) 

 

Pro jeden typ dokladu lze mít i více šablon a před tiskem dokladu volit, která šablona bude použita (např. používat jazykové 
mutace pro zahraniční zákazníky a podobně): 
 

 
 
Vybírat, jakou šablonu použijete, můžete zadáním jejího názvu anebo pomocí tlačítka vedle tohoto políčka. Výchozí šablony 
pro jednotlivé typy dokladů se nastavují v okně Možnosti nastavení systému na záložce Tisk dokladů. 

Pod tlačítkem Možnosti lze navolit, zda se před tiskem má zobrazit náhled a zda v náhledu umožnit editace (takto lze do 
dokladu přidat různé dodatečné údaje, poznámky a podobně). Volbou Náhled zobrazovat v externím programu nastavíte 
otevření náhledu v programu asociovaném s RTF typem (typicky Microsoft Word nebo OpenOffice Writer). 

Po potvrzení se dokument podle zvolené možnosti buď odešle přímo na tiskárnu, nebo se zobrazí náhled, ve kterém 
můžete zkontrolovat konečnou podobu tištěného dokladu a následně jej vytisknout. 

Kromě přímého tisku na tiskárnu je doklad také uložit jako PDF, RTF nebo DOC soubor či odeslat ve formátu PDF e-mailem. 

Zvolíte-li možnost V náhledu umožnit úpravy, pak můžete v náhledovém okně provést korektury před tiskem. Můžete 
změnit všechny texty - jak ty dané šablonou tak daty tištěného záznamu, můžete změnit styl písma. Ovšem dejte pozor na 
to, že tyto změny se nikam neukládají, takže při případném opakovaném tisku budete mít doklad opět ve výchozí podobě. 
Chcete-li tedy provést změnu, která se má natrvalo projevovat u tisků, změňte si tiskovou šablonu (nebo vytvořte a upravte 
kopii šablony). 
 
Při editaci textu můžete využít následující klávesové zkratky: 
 
[CTRL+B] - změní vyznačený text na tučné / netučné písmo 
[CTRL+I] - změní vyznačený text na kurzivu / normální písmo 
[CTRL+U] - změní vyznačený text na podtržené / nepodtržené písmo 
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[CTRL+K] - změní vyznačený text na přeškrtnuté / nepřeškrtnuté písmo 
[CTRL+D] - zobrazí okénko s definicí stylu vybraného písma, zde můžete změnit font, barvu, velikost a další vlastnosti písma 
[CTRL+L] - zarovnání textu doleva 
[CTRL+R] - zarovnání textu doprava 
[CTRL+E] - zarovnání textu na střed 
[CTRL+Z] - funkce „undo“ (zpět) - vrátí zpět poslední provedenou úpravu (lze volat opakovaně) 

Úprava tiskových šablon 
Dodané standardní tiskové šablony si můžete upravit podle vlastních potřeb, lze upravit texty, grafickou podobu (druh 
fontů, velikost, styl či barvu písma), rozložení prvků v dokladu, ale také datový obsah. Lze přidat další objekty, například 
čáry, grafické symboly nebo obrázky, jako například logo své firmy, naskenovaný otisk razítka s podpisem a podobně. 

Výchozí šablony jsou po instalaci systému umístěny v adresáři Templates (ve složce, kde je instalován systém) a lze je 
upravit přímo v PROFITu přes volbu v okně tisku pod tlačítkem Možnosti anebo v externím RTF editoru (doporučujeme 
použít MS Word do verze 2010 nebo bezplatný HERI editor, v jiných programech může dojít bohužel k problémům 
s kompatibilitou RTF formátu). 

Šablonu po provedení úprav doporučujeme uložit pod novým názvem, abyste o své úpravy nepřišli po instalaci nové verze 
výchozích šablon v rámci aktualizací. 

Pokud je potřeba provádět složitější operace s šablonami, například pokud chcete pozměnit strukturu některé tabulky 
(např. kalkulace položek ve faktuře) a chcete přidat nový sloupec nebo nějaký zrušit, tak je však již nezbytné použít externí 
program (v interním editoru v PROFITu takovéto složitější úpravy provádět nelze). Pro vložení nového sloupce ve Wordu 
nejprve rozdělte tabulku  - nastavte se na začátek tabulky a dejte z menu Tabulka -> Rozdělit tabulku a poté na začátek 
následující sekce a znovu použijte rozdělit. Tímto se tabulka oddělí shora i zespodu a po nastavení na požadovanou pozici 
z menu zvolte funkci Tabulka -> Vložit sloupec. Do sloupce pak vložte jeho titulek a definici pole, tedy například text <MJ> 
pro přidání měrné jednotky nebo pole s modifikátorem .CZK pro přepočty cizích měn do korun. Poté je třeba upravit šířky 
sloupců, aby tabulka byla v celkové šířce stejná jako zbytek faktury a odmazat mezery vzniklé po rozdělení tabulky, čímž se 
tabulka opět spojí. 

Poznámka: šablony s použitím některých zde popsaných polí (např. s použitím pole <MJ>, tedy s rozpisem měrných jednotek, 
nebo s použitím polí .CZK, tedy pro tisk cizoměnových faktur v korunách, lze stáhnout z našich stránek. 

Tisková políčka 
Při sestavování šablon pro tisk dokladů se kromě statických textů, obrázků a dekorací používají hlavně políčka pro 
proměnné, kam program při tisku dosadí konkrétní hodnoty (texty, data a čísla). V této kapitole je zdokumentován soupis 
všech existujících políček pro jednotlivé typy dokladů. Políčka jsou členěna do samostatných tabulek podle použití, jsou zde 
tedy vypsána jak pole použitá ve výchozích podobách šablon, tak další (doplňková) pole použitelná pro vlastní rozšíření 
nebo úpravy šablon. 

V tabulkách jsou uvedeny základní identifikátory polí, které musí být v šablonách uzavřeny vždy v hranatých závorkách, 
tedy např. pro pole s identifikátorem DATUM je podoba pole v šabloně <DATUM>. 

Modifikátory 

Kromě základní podoby mohou existovat ještě další odvozené varianty políček, které nějakým způsobem modifikují jeho 
základní obsah (formát, význam nebo jazykovou variantu pole). Modifikátory pole, existují-li, jsou zachyceny v posledním 
sloupci. Identifikátor takového modifikovaného pole se pak skládá tak, že k základnímu identifikátoru se přidá modifikační 
předpona nebo přípona (podle typu modifikátoru). Některé modifikátory lze i kombinovat (pak se zapisují za sebou 
v pořadí jako v tabulce). Můžete se setkat s následujícími modifikátory: 

Formátovací modifikátory (přidávají se na konec) 

0  pole vypisující standardní počet desetinných míst, ale pokud je číslo kulaté, tak bez nich 
  (např. pro částku 129,50 bude výstup „129,50“ avšak pro 129,00 bude „129“) 
2  pole s výpisem čísla s přesností až na 2 desetinná místa 
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3  pole s výpisem čísla s přesností až na 3 desetinná místa 
4  pole s výpisem čísla s přesností až na 4 desetinná místa 
6  pole s výpisem čísla s přesností až na 6 desetinných míst 

.US  americký formát čísla (2,356,450.56) nebo data (12/24/2019) 

.NL  vloží před políčko odřádkování, pole se tak vytiskne na nový řádek 

Významové modifikátory (přidávají se na konec) 

BEZDPH  částka bez DPH i tam, kde normálně bývá včetně DPH 
.CZK  částka vždy v korunách (resp. v domácí měně), tato pole lze využít na šablony pro doklady,   které jsou 
kalkulované v cizích měnách, ale chceme, aby v tisku obsahovaly přepočty do Kč 
.G  hmotnost v gramech 

Jazykové modifikátory (vkládají se na začátek) 

ENG:  překlad do angličtiny 
FRA:  překlad do francouzštiny 
GER:  překlad do němčiny 
POL:  překlad do polštiny 
SVK:  překlad do slovenštiny 
BC:  „překlad“ do čárového kódu (barcode) 

Poznámka k modifikátoru BC: obsah daného pole je převeden do formátu Code-128, včetně kontrolního součtu, úvodních i 
zakončovacích znaků. Pro pole s modifikátorem BC: je v šabloně nutné použít font pro čárový kód (Code 128). Obsah pole 
smí obsahovat pouze základní znaky a čísla (bude-li obsahovat např. českou diakritiku, čárový kód se nesestaví). 

Obecná políčka (použitelná všude) 

Identifikátor pole Význam, poznámky Modifikátory 

BR odřádkování  

CAS aktuální čas, lze využít jako čas tisku dokladu  

DATUM aktuální datum, lze využít jako datum tisku dokladu .US 

FIRMA.DIC DIČ vaší firmy  

FIRMA.EMAIL váš e-mail  

FIRMA.ICO IČO vaší firmy  

FIRMA.NAZEV název vaší firmy  

FIRMA.OBEC obec/město sídla vaší firmy  

FIRMA.PROVOZOVNA informace o vaší provozovně  

FIRMA.PSC PSČ sídla vaší firmy  

FIRMA.REJSTRIK rejstříková informace o vaší firmě  

FIRMA.TELEFON váš telefon  

FIRMA.ULICE ulice sídla vaší firmy  

MODIFIKOVANO datum a čas poslední modifikace daného záznamu  

UZIVATEL jméno a příjmení aktuálního uživatele  

UZIVATEL.MODIFIKOVAL ID uživatele, který naposledy editoval daný záznam  

UZIVATEL.TISK jméno a příjmení aktuálního uživatele s labelem ENG: 
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„Vytiskl/-a: “ FRA: 
GER: 
POL: 
SVK: 

UZIVATEL.VLOZIL ID uživatele, který vložil daný záznam  

UZIVATEL.VYSTAVIL jméno a příjmení aktuálního uživatele s labelem 
„Vystavil/-a: “ 

ENG: 
FRA: 
GER: 
POL: 
SVK: 

VLOZENO datum a čas prvotního vložení daného záznamu  
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Políčka pro tisk obchodních dokladů (faktury, paragony a objednávky) – tělo dokladu 

Identifikátor pole Význam, poznámky Modifikátory 

CELKEM.BEZDPH celková částka dokladu bez DPH 0 
.CZK 
.US 

CELKEM.DPH celkové DPH (částka) 0 
.CZK 
.US 

CELKEM.HMOTNOST celková hmotnost zboží v kilogramech .G 

CELKEM.POCET celkový počet kusů v daném dokladu 
poznámka: sčítají se hodnoty z pole počet, bez ohledu na typ 
měrné jednotky! 

 

CELKEM.RP celková výše recyklačních příspěvků na dokladu (vždy 
v Kč bez DPH) 

 

CELKEM.SDPH celková částka dokladu včetně DPH 0 
.CZK 
.US 

CELKEM.SPD celková výše spotřební daně na dokladu  

CISLO číslo dokladu 
poznámka: u vydaných dokladů jde vždy o interní číslo, u 
přijatých se preferuje externí (je-li zadáno) 

:BC 

DATUM.FAKTURACE datum vystavení dokladu .US 

DATUM.SPLATNOST datum splatnosti .US 

DATUM.ZDANITELNEPLNENI datum zdanitelného plnění .US 

DODACILIST.CISLO číslo dodacího listu  

DODAVATEL.BANKA.ADRESA adresa banky/pobočky účtu dodavatele 
poznámka: adresa musí být zadána ve vlastnostech účtu pod 
menu Peníze → Seznam účtů → Editovat 

 

DODAVATEL.BANKA název banky dodavatele  

DODAVATEL.DIC DIČ dodavatele  

DODAVATEL.EMAIL e-mail dodavatele  

DODAVATEL.IBAN číslo účtu dodavatele v mezinárodním formátu  

DODAVATEL.IC_DPH IČO DPH dodavatele 
poznámka: jen pro subjekty ze Slovenska, vypisuje i label „IČ 
DPH:“ 

ENG: 
FRA: 
GER: 
POL: 

DODAVATEL.ICO IČO dodavatele  

DODAVATEL.NAZEV název dodavatele 
poznámka: na druhý řádek se vypisuje dodatek názvu (je-li do 
PROFITu zadán) 

 

DODAVATEL.NAZEV2 název dodavatele 
poznámka: bez dodatku 

 

DODAVATEL.OBEC obec z adresy dodavatele  
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DODAVATEL.PSC PSČ z adresy dodavatele  

DODAVATEL.STAT stát z adresy dodavatele 
poznámka: v případě shody se státem zákazníka se netiskne 

ENG: 

DODAVATEL.STAT2 stát z adresy dodavatele, tištěn je vždy – i v případě 
shody se státem zákazníka 

ENG: 

DODAVATEL.SWIFT SWIFT kód banky dodavatele (pro mezinárodní platby)  

DODAVATEL.TELEFON telefon dodavatele  

DODAVATEL.UCET číslo účtu dodavatele 
poznámka: celé číslo zformátované dle standardů dané země, 
tj. např. „předčíslí-číslo / kód banky“ pro ČR 

 

DODAVATEL.ULICE ulice z adresy dodavatele  

DODAVATEL.WWW www adresa dodavatele  

EXTERNICISLO externí číslo dokladu  

INTERNICISLO číslo dokladu, obsahově v principu stejné jako CISLO, ale 
i u přijatých dokladů vždy tiskne interní číslo 

 

KS konstantní symbol  

KUHRADE částka k úhradě po odečtu záloh i úhrad 
poznámka: od částky faktury jsou odečteny všechny zapsané 
úhrady, jak této tak i přiřazených zálohových faktur => tiskne se 
tedy jen chybějící doplatek odpovídající aktuálnímu stavu 
v systému 

0 
.CZK 
.US 

KUHRADE2 částka k úhradě po odečtu záloh 
poznámka: od částky faktury jsou odečteny jen úhrady 
přiřazených zálohových faktur => tištěná faktura je s tímto 
polem na původní částku k úhradě odpovídající stavu při 
fakturaci 

0 
.CZK 
.US 

KURZ směnný kurz použitý v dokladu pro přepočet cizí měny 
na domácí měnu 
poznámka: vždy v poměru N CZK za 1 jednotku cizí měny 

.US 

MENA měna dokladu 
poznámka: pro CZK se použije tuzemská zkratka Kč, pro ostatní 
měny mezinárodní zkratka, např. EUR, USD 

 

OBJEDNAVKA.CISLO číslo objednávky přiřazené k faktuře 
poznámka: je-li zadáno, tak se preferuje se externí číslo, jinak 
interní 

 

OBJEDNAVKA.DATUM datum objednávky přiřazené k faktuře .US 

OBJEDNAVKA.INTERNICISLO interní číslo objednávky přiřazené k faktuře  

ODBERATEL.BANKA název banky zákazníka (z karty adresáře)  

ODBERATEL.CISLO číslo zákazníka (interní, z karty adresáře)  

ODBERATEL.DIC DIČ zákazníka  

ODBERATEL.DODACI_ADRESA dodací adresa sestavená do jednoho zformátovaného 
bloku 

ENG: 

ODBERATEL.DODACI_ADRESA.LABEL vypíše label „Konečný příjemce:“, pokud je zadaná 
dodací adresa 

ENG: 
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ODBERATEL.DODACI_ADRESA.NAZEV jméno a příjmení (firma) zákazníka z dodací adresy  

ODBERATEL.DODACI_ADRESA.OBEC obec/město z dodací adresy zákazníka  

ODBERATEL.DODACI_ADRESA.PSC PSČ z dodací adresy zákazníka  

ODBERATEL.DODACI_ADRESA.STAT stát z dodací adresy zákazníka 
poznámka: v případě shody se státem dodavatele se netiskne 

ENG: 

ODBERATEL.DODACI_ADRESA.STAT2 stát z dodací adresy zákazníka, tištěn je vždy – i v případě 
shody se státem dodavatele 

ENG: 

ODBERATEL.DODACI_ADRESA.ULICE ulice z dodací adresy zákazníka  

ODBERATEL.DODATEK dodatek obchodního názvu zákazníka  

ODBERATEL.EMAIL e-mail zákazníka (z karty z adresáře)  

ODBERATEL.IBAN číslo účtu zákazníka v mezinárodním formátu (z karty 
z adresáře) 

 

ODBERATEL.IC_DPH IČO DPH zákazníka 
poznámka: jen pro subjekty ze Slovenska, vypisuje i label „IČ 
DPH:“ 

ENG: 
FRA: 
GER: 
POL: 

ODBERATEL.ICO IČO zákazníka  

ODBERATEL.KONTAKTNI_OSOBA kontaktní osoba zákazníka (z karty z adresáře)  

ODBERATEL.MOBIL mobil zákazníka (z karty z adresáře)  

ODBERATEL.NAZEV jméno a příjmení (název) zákazníka 
poznámka: na druhý řádek se vypisuje dodatek názvu (je-li do 
PROFITu zadán) 

 

ODBERATEL.NAZEV2 jméno a příjmení (název) zákazníka 
poznámka: bez dodatku 

 

ODBERATEL.OBEC obec/město z fakturační adresy zákazníka  

ODBERATEL.POZNAMKA poznámka zapsaná k zákazníkovi do karty v adresáři  

ODBERATEL.PSC PSČ z fakturační adresy zákazníka  

ODBERATEL.STAT stát z fakturační adresy zákazníka 
poznámka: v případě shody se státem dodavatele se netiskne 

ENG: 

ODBERATEL.STAT2 stát z fakturační adresy zákazníka, tištěn je vždy – i 
v případě shody se státem dodavatele 

ENG: 

ODBERATEL.SWIFT SWIFT kód banky zákazníka (z karty z adresáře)  

ODBERATEL.TELEFON telefon zákazníka (z karty z adresáře)  

ODBERATEL.UCET číslo účtu zákazníka (z karty adresáře) 
poznámka: celé číslo zformátované dle standardů dané země, 
tj. např. „předčíslí-číslo / kód banky“ pro ČR 

 

ODBERATEL.ULICE ulice z fakturační adresy zákazníka  

POSPLATNOSTI počet dní po splatnosti dokladu 
poznámka: pro tvorbu upomínkových šablon 

 

POSPLATNOSTI.CISLO vypíše číslo dokladu, je-li doklad neuhrazený po 
splatnosti 
poznámka: pro tvorbu upomínkových šablon 
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POZNAMKA poznámka (tištěná)  

POZNAMKA.SKRYTA poznámka (skrytá)  

PROJEKT název přiřazeného projektu  

PROJEKT.ZAHAJENI zahájení projektu  

PROJEKT.ZAKONCENI zakončení projektu  

PROVOZOVNA informace o vaší provozovně  

SPLATNOST délka splatnosti ve dnech  

SS specifický symbol účtu předepsaného k úhradě  

TEXT text dokladu  

UHRADA.BANKA název banky účtu předepsaného k úhradě  

UHRADA.BANKA.ADRESA adresa banky/pobočky účtu předepsaného k úhradě 
poznámka: adresa musí být zadána ve vlastnostech účtu pod 
menu Peníze → Seznam účtů → Editovat 

 

UHRADA.IBAN číslo účtu předepsaného k úhradě v mezinárodním 
formátu 

 

UHRADA.SWIFT SWIFT kód banky z účtu předepsaného k úhradě  

UHRADA.TYP forma úhrady ENG: 
FRA: 
GER: 
POL: 
SVK: 

UHRADA.UCET číslo účtu předepsaného k úhradě 
poznámka: celé číslo zformátované dle standardů dané země, 
tj. např. „předčíslí-číslo / kód banky“ pro ČR 

 

UHRAZENOZALOHOU uhrazená částka (všechny úhrady) 
poznámka: jsou započteny všechny zapsané úhrady, jak této tak 
i přiřazených zálohových faktur => jde o sumu dle aktuálního 
stavu v systému 

0 
2 
.CZK 
.US 

UHRAZENOZALOHOU2 uhrazená částka zálohami 
poznámka: jsou započteny jen úhrady přiřazených zálohových 
faktur => tištěná faktura je s tímto polem vždy na původní 
částku odpovídající stavu při fakturaci 

0 
2 
.CZK 
.US 

VS variabilní symbol  

VYROBNICISLA seznam všech výrobních čísel (za všechny položky na 
faktuře) 

 

ZALOHOVAFAKTURA.CISLO číslo zálohové faktury (do konečné faktury) 
poznámka: v případě více zálohových faktur budou vypsána 
všechna čísla oddělená čárkami 

 

ZALOHOVAFAKTURA.DATUM datum vystavení zálohové faktury (do konečné faktury) .US 

 

Políčka tisk obchodních dokladů (faktury, paragony a objednávky) – položky 

Identifikátor pole Význam, poznámky Modifikátory 
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CASTKA.BEZDPH částka bez DPH 0 
.CZK 
.US 

CASTKA.SDPH částka včetně DPH 0 
.CZK 
.US 

CENAKS cena za kus (měrnou jednotku) 
poznámka: cena je buď bez DPH, nebo včetně DPH (podle 
vašeho nastavení), pokud se však použije modifikátor BEZDPH 
(VCDPH), vynutí se, aby se tiskla jednotková cena vždy bez 
daně (s daní) nezohledňujíc nastavení 

0 
2 
3 
4 
6 
BEZDPH 
BEZRP 
VCDPH 
.CZK 
.US 

DATUMSPOTREBY datum spotřeby 
poznámka: v případě různých dat pro jednotlivé kusy se vypíše 
nejbližší datum spotřeby 

 

DPH výše DPH (částka) 0 
.CZK 
.US 

DPH% procentní sazba DPH 0 
 

HMOTNOST hmotnost položky (hmotnost měrné jednotky * počet) 
v kilogramech 

.G 

HMOTNOST.MJ hmotnost měrné jednotky (ks, balení atd.) v kilogramech .G 

KOD kód produktu BC: 

MJ měrná jednotka  

NETTO čistá hmotnost položky (čistá hmotnost měrné jednotky 
* počet) v kilogramech 

 

POCET počet měrných jednotek 0 
.US 

PODROBNOSTI podrobnosti položky .NL 

RP recyklační příspěvek (v Kč)  

RPKS recyklační příspěvek v Kč na 1 ks  

RPMJ recyklační příspěvek v Kč na 1 jednotku (ks nebo kg)  

RPTYPMJ měrná jednotka pro výpočet recyklačního příspěvku (ks 
nebo kg) 

 

SPD výše spotřební daně (částka)  

SPD.MJ výše spotřební daně (částka) na měrnou jednotku  

VYROBNICISLO výrobní číslo 
poznámka: v případě více kusů se vypíše seznam oddělený 
čárkami 

 

VYROBNICISLOAVLASTNOSTI výrobní číslo s vlastnostmi v závorce (barva, velikost, 
další vlastnosti) 
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poznámka: v případě více kusů se vypíše seznam oddělený 
čárkami 

ZARUKA délka záruky  

ZBOZI název produktu .NL 

ZBOZI.POPIS popis produktu (z ceníku) .NL 

ZBOZI.POZNAMKA poznámka k produktu (z ceníku) .NL 

KOD-ZBOZI-PODROBNOSTI kód - název - podrobnosti 
poznámka: mezi kód a název je vložena pomlčka (odsazená 
mezerami) a mezi název a podrobnosti také pomlčka (odsazená 
mezerami) 

 

KOD-ZBOZI PODROBNOSTI kód - název podrobnosti 
poznámka: mezi kód a název je vloženo odsazení (tabelátor), 
mezi název a podrobnosti pomlčka (odsazená mezerami) 

 

KOD-ZBOZI (PODROBNOSTI) kód - název (podrobnosti) 
poznámka: mezi kód a název je vložena pomlčka (odsazená 
mezerami) a podrobnosti jsou v závorce 

 

ZBOZI-PODROBNOSTI kód       název - podrobnosti 
poznámka: mezi kód a název je vloženo odsazení (tabelátor) a 
mezi název a podrobnosti pomlčka (odsazená mezerami) 

 

ZBOZI PODROBNOSTI 

 

kód       název podrobnosti 
 poznámka: mezi kód a název je vloženo odsazení (tabelátor), 
mezi název a podrobnosti mezera 

 

ZBOZI (PODROBNOSTI) kód       název (podrobnosti) 
poznámka: mezi kód a název je vloženo odsazení (tabelátor) a 
podrobnosti jsou v závorce 

 

 

Políčka tisk obchodních dokladů (faktury, paragony a objednávky) – rekapitulace DPH 

Identifikátor pole Význam, poznámky Modifikátory 

REKDPH.DPH celkem v dané sazbě částka DPH 0 
.CZK 
.US 

REKDPH.DPH% procentní sazba DPH 0 

REKDPH%POPIS procentní sazba DPH s labelem „Zboží a služby“ ENG: 
GER: 
POL: 
SVK: 

REKDPH.SDPH celkem v dané sazbě částka včetně DPH 0 
.CZK 
.US 

REKDPH.ZAKLAD celkem v dané sazbě částka bez DPH 0 
.CZK 
.US 
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Políčka pro tisk pokladních dokladů 

Identifikátor pole Význam, poznámky Modifikátory 

CASTKA.SLOVY částka dokladu slovy :ENG 
:SVK 

CASTKA částka dokladu (včetně DPH) .US 

CISLO číslo dokladu :BC 

DATUM datum vystavení dokladu .US 

DODAVATEL.DIC výdejce peněz  

DODAVATEL.EMAIL e-mail výdejce peněz  

DODAVATEL.ICO IČO výdejce peněz  

DODAVATEL.NAZEV jméno a příjmení (název firmy) výdejce peněz  

DODAVATEL.OBEC obec/město výdejce peněz  

DODAVATEL.PSC PSČ výdejce peněz  

DODAVATEL.STAT stát výdejce peněz 
poznámka: v případě shody se státem příjemce peněz se netiskne 

:ENG 

DODAVATEL.TELEFON telefon výdejce peněz  

DODAVATEL.ULICE ulice výdejce peněz  

DODAVATEL.WWW www adresa výdejce peněz  

DPH částka DPH .US 

KURZ kurz přepočtu z cizí měny .US 

MENA měna 
poznámka: mezinárodní zkratka (např. USD nebo EUR), v případě CZK se 
ale tiskne tuzemská zkratka Kč 

:ENG 

ODBERATEL.DIC příjemce peněz  

ODBERATEL.EMAIL e-mail příjemce peněz  

ODBERATEL.ICO IČO příjemce peněz  

ODBERATEL.NAZEV jméno a příjmení (název firmy) příjemce peněz  

ODBERATEL.OBEC obec/město příjemce peněz  

ODBERATEL.PSC PSČ příjemce peněz  

ODBERATEL.STAT stát příjemce peněz 
poznámka: v případě shody se státem výdejce peněz se netiskne 

:ENG 

ODBERATEL.TELEFON telefon příjemce peněz  

ODBERATEL.ULICE ulice příjemce peněz  

ODBERATEL.WWW www adresa příjemce peněz  

PROVOZOVNA informace o vaší provozovně  

REFDOKLAD číslo referenčního dokladu (faktury)  

REJSTRIK rejstříková informace o vaší firmě  

SMER příjmový nebo výdajový :ENG 
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:SVK 

TEXT text dokladu  

ZAKLAD částka bez DPH .US 

 

Políčka pro tisk skladových dokladů (příjemky, výdejky, převodky) – tělo dokladu 

Identifikátor pole Význam, poznámky Modifikátory 

CELKEM.HODNOTA celková hodnota (částka) za celý doklad .US 

CAS čas provedení příjmu/výdeje  

CISLO číslo dokladu :BC 

DATUM datum provedení příjmu/výdeje .US 

DATUMCAS datum a čas provedení příjmu/výdeje  

FAKTURA číslo referenční faktury  

HMOTNOST.CELKEM celková hmotnost položek (hmotnost měrné jednotky * počet) 
v kilogramech 

 

MENA měna (vždy tuzemská)  

POZNAMKA poznámka  

PROTISTRANA jméno a příjmení (název firmy) protistrany dle faktury  

SKLAD.NAZEV název skladu  

SKLAD_PRIJEM.NAZEV název skladu, kam směřuje převod 
poznámka: jen pro převodky 

 

SKLAD.UMISTENI informace o umístění skladu  

UMISTENI informace o umístění položky uvnitř skladu  

VYROBNICISLA seznam výrobních čísel za všechny položky dokladu  

 

Políčka pro tisk skladových dokladů (příjemky, výdejky, převodky) – položky 

Identifikátor pole Význam, poznámky Modifikátory 

CENA příjmová/výdejová cena .US 

DATUMSPOTREBY datum spotřeby 
poznámka: v případě různých dat pro jednotlivé kusy se vypíše nejbližší 
datum spotřeby 

.US 

HMOTNOST hmotnost položky (hmotnost měrné jednotky * počet) 
v kilogramech 

 

HODNOTA hodnota (částka) položky .US 

KARTA.CISLO číslo skladové karty  

KOD kód produktu (z ceníkové karty)  

MNOZSTVI vydávané/přijímané množství .US 

VYROBNICISLO výrobní číslo položky  
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poznámka: v případě více kusů se vypíše seznam oddělený čárkami 

VYROBNICISLOAVLASTNOSTI výrobní číslo s vlastnostmi v závorce (barva, velikost, další 
vlastnosti) 
poznámka: v případě více kusů se vypíše seznam oddělený čárkami 

 

ZBOZI.MJ měrná jednotka  

ZBOZI.NAZEV název zboží  

Tisková políčka typu IF 
Tisková políčka lze dále kombinovat do políček typu IF, kterými lze realizovat složitější podmíněné kombinace. 

Tiskové pole typu IF má následující formát: 

<IF operand1 {=, <>, >, <, >=, <=} operand2 THEN výsledek1 [ELSE výsledek2] ENDIF> 

Jako operandy mohou být použity pevné hodnoty (text, datum nebo číslo) a tisková políčka. 

Pevné textové hodnoty se zadávají bez uvozovek, datum v běžném formátu dle nastavení počítače (v českém nastavení 
tedy ve formátu d.m.yyyy), stejně jako číselné hodnoty (v českém nastavení Windows tedy desetinná čísla s desetinnou 
čárkou). V případě použití tiskového políčka se pro vyhodnocení výrazu použije jeho hodnota. 

Pro otestování NULL (resp. prázdného řetězce) se použije zápis (ne)rovná se nic: <IF operand1 = THEN … 

Jako výsledky mohou být použity pevné hodnoty (text, datum, číslo), tisková pole, další (vnořený) IF nebo jejich kombinace. 

Klausule ELSE je nepovinná, v případě že není uvedena a výsledek IF je nepravda (FALSE), není vypsána žádná hodnota. 

Příklad použití políčka typu IF 

<IF <UHRADA.TYP> = Převodem na účet THEN <UHRADA.UCET> ELSE <ZALOHOVAFAKTURA.CISLO> ENDIF> 

Pole vytiskne u úhrady převodem číslo účtu, v jiných případech číslo zálohové faktury. 

Omezení políček typu IF 

V operandech ani výsledcích nelze používat matematické výrazy, nelze tak vkládat operace typu: 

<IF A + 5 >= B THEN C + 3 … 

Podmínkové výrazy nelze kombinovat pomocí logických operátorů (AND / OR). Nahradit to nicméně můžete metodou 
zanoření další podmínky (vnořený IF), místo: 

<IF A = 1 AND B = 2 THEN… 

tedy zapíšete: 

<IF A = 1 THEN <IF B = 2 THEN … 

Použití políček typu IF 

Použitím IF můžete dosáhnout nejen variabilních hodnot, ale i variabilních labelů polí. Např. k výše uvedenému příkladu lze 
místo statického labelu „Číslo účtu:“ použít pole typu IF: 

<IF <UHRADA.TYP> = Převodem na účet THEN Číslo účtu: ELSE Číslo zálohové faktury: ENDIF> 

Lze také skládat celé dynamicky utvářené sekce. Např. v případě, že je faktura na cizí měnu, lze takto vypsat podrobnosti o 
použitém kurzu: 
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<IF <MENA><>Kč THEN Pro přepočet CZK na <MENA> byl použit střední kurs ČNB ze dne 
<DATUM.FAKTURACE> ve výši <KURZ> CZK / 1 <MENA>.ENDIF> 

Pomocí IF můžete také předefinovat různé hodnoty polí na jiné hodnoty, lze tak např. zajistit překlad dynamicky 
vypisovaných textů do jiného jazyka a podobně. 

Např. přeložíte-li si šablonu do maďarštiny, stále by zůstaly programem doplňované hodnoty pro formu úhrady české, pro 
překlad proto definujete: 

<IF <UHRADA.TYP> = Převodem na účet THEN át egy fiókot ELSE <IF <UHRADA.TYP> = … 

Omezení políček typu IF 

V současné době nejsme schopni vyřešit korektní funkčnost políček typu IF v tabulkách, např. v položkách faktury. Políčka 
typu IF je tudíž povoleno používat jen v základním obsahu tištěného dokladu, nikoliv ve vnořených tabulkách. 

Funkce 
Funkce umožňují transformovat text určitého pole do jiné podoby, např. převést jej na velká písmena a podobně. 

K dispozici pro použití v textových šablonách jsou následující textové funkce: 

UPPER(text) – převede text na velká písmenka 

LOWER(text) – převede text na malá písmenka 

LEFT(text, počet) – ořeže text na zadaný počet znaků zleva 

RIGHT(text, počet) – ořeže text na zadaný počet znaků zprava 

REPLACE(text, co, čím) – nahradí v textu výskyt fráze „co“ frází „čím“ 

Použití funkcí 

Argumenty uvnitř funkcí mohou být klasická textová pole, např. pro vypsání názvu zákazníka velkými písmeny lze použít 
zápis: 

UPPER(<ODBERATEL.NAZEV>) 

Argumentem ale může být i další funkce, např. pro vypsání názvu zákazníka velkými písmeny s výjimkou fráze „a.s.“, která 
má být ponechaná malými písmeny, lze zařídit následujícím zápisem: 

REPLACE(UPPER(<ODBERATEL.NAZEV>),A.S.,a.s.) 

Při použití funkcí dejte pozor na následující omezení: 

• názvy funkcí je třeba vždy psát velkými písmeny, 

• argumenty nesmí obsahovat řídící znaky: pravou závorku nebo čárku, 

• při editování polí ve Wordu nepřepisujte stávající pole zabalením do funkce, protože Word při ukládání takto 
upraveného zápisu vloží do RTF balastní informaci o editaci, která PROFITu znemožní správné zpracování funkce  (namísto 
toho tedy celý výraz vložte vypsáním z prázdného místa nebo jej celý nakopírujte z clipboardu metodou „jako prostý text“). 
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Odesílání dokladů e-mailem 
Vybraný záznam (fakturu, zálohovou faktury, paragon, příjmový pokladní doklad...) z přehledového okna lze na jedno 
kliknutí pomocí funkce Odeslat e-mailem vložit do e-mailu jako přílohu ve formátu PDF nebo ISDOC (elektronický formát 
pro vydané faktury). Pro sestavení dokladu v PDF se použije tisková šablona ve formátu RTF, jde o stejnou šablonu, jaká se 
používá pro tisk dokladů. 

Pro jeden typ dokladu lze mít i více šablon a před odesláním dokladu volit, která šablona bude použita (např. používat 
jazykové mutace pro zahraniční zákazníky a podobně). Volbu šablony lze zadat v dialogu, který se zobrazí před sestavením 
e-mailu: 
 

 
 
Výchozí šablony pro jednotlivé typy dokladů se nastavují v okně Možnosti nastavení systému na záložce Tisk dokladů. 

V okně Odeslat doklad e-mailem můžete také upravit podobu subjektu a textu mailu. V textech můžete použít tisková 
políčka z tiskových šablon daného druhu dokladu, při sestavení mailu se pak vyplní skutečnými hodnotami. Jde např. o 
políčka <CISLO> pro číslo faktury, <KUHRADE2> pro částku k úhradě atd.. Nastavené texty se zapamatují a použijí se i pro 
příští maily. Chcete-li upravit text jen pro jeden aktuálně posílaný mail, neprovádějte to zde (tím byste si přepsali tyto 
přednastavené hodnoty), ale až v okně e-mailu. 

Pozor: předpokladem použití této funkce je, že používáte podporovaný e-mailový program: Microsoft Outlook 
(součást Microsoft Office), Mozilla Thunderbird nebo eM Client. U jiných programů, jako např. Outlook Express, 
Windows Mail nebo Windows Live Mail není funkčnost garantována. Funkci nelze používat s webovými maily bez 
klientské aplikace. 

Po potvrzení tlačítkem OK se v případě Microsoft Outlook otevře okno s e-mailem a vloženou přílohou: 
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Elektronický podpis 
Máte-li přidělen ověřený certifikát nebo zařízení pro biometrické podepisování, můžete odesílaný doklad ve formátu PDF 
nebo ISDOC nechat automaticky signovat elektronickým podpisem.  

Informace o nastavení automatického podepisování (signování) PDF dokumentů z PROFITu najdete v kapitole Nastavení → 
Program.  

Pro podepisování ISDOC není třeba používat externí utilitu, tak jako u PDF. Zde stačí jen nastavit cestu na certifikát a heslo 
k němu přímo pod tlačítkem Možnosti. 
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Zálohování 
Doporučujeme provádět pravidelné zálohování. Zálohovat je možné buď pomocí zabudované funkce v systému, která 
zkopíruje databázové a konfigurační soubory do určené složky, anebo lze zálohování řešit externími zálohovacími programy. 
 
Zálohovat funkcí ze systému lze pouze, pokud používáte systém v jednouživatelském módu (lokální konfiguraci). Pokud 
používáte síťovou verzi, pak je nutné zálohovat externími programy databázové soubory (nebo celý disk) na serveru. 

Zálohování ze systému 
Při použití funkce Zálohovat data z menu Systém budou do určené složky zkopírovány datové a konfigurační soubory. 
V okně pro provedení zálohy můžete určit umístění zálohy - cílovou složku (pozor: nemělo by se zálohovat na stejný disk, na 
kterém je systém nainstalován - v případě havárie disku byste přišli o systém i zálohu! U PC instalací by se tak měl jako 
záložní disk používat například o externí USB disk či síťový disk, u USB instalací naopak disky používaných počítačů. 

Složku lze vyhledat pomocí tlačítka napravo od políčka: 

 

Automatické zálohování 
Zálohovat lze kdykoliv pomocí manuálního spuštění funkce pro zálohování z menu Systém. Lze ale také nastavit 
automatické zálohování do nastavené složky při ukončení programu. Toto automatické zálohování se nastavuje pod menu 
Nastavení → Možnosti na kartě Program. 

Automatické zálohování je verzované, kromě zálohy do zadané složky systém vytváří další posložky backup1, backup2 až 
backup5 (po backup5 používá systém opět složky od backup1) pro 5 posledních záloh. Tímto způsobem se vytváří jejich 
historie pro případ nutnosti návratu ke starší verzi zálohy a zároveň se zamezí neúměrnému zabírání diskového prostoru 
oproti variantě vytváření nekonečné historie záloh. 

Pokud potřebujete změnit počet takto vytvářených verzí záloh, nastavte položku MaxBackupNr ze sekce [AutoBackup] 
v souboru PROFIT.INI v datovém úložišti PROFITu (ve složce c:\Program Files\PROFIT na Windows XP, resp. ve složce 
c:\Users\Jméno\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\PROFIT u instalací na Windows Vista, 7 nebo 8, 
popř. ve složce PROFIT na USB disku u USB instalací). Nastavením MaxBackupNr na hodnotu 0 se vytváření podsložek 
backupN zakáže. 

Externí zálohování 
Externím zálohováním pomocí skriptu nebo speciálního zálohovacího software (např. BFile) lze také zajistit automatické 
pravidelné zálohování. Externí zálohování je jediný možný způsob při použití síťového režimu, kdy data jsou uložena na 
serveru. 
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Zálohovat je třeba databázové soubory: 
 
•    PROFIT1.fdb (příp. PROFIT2.fdb, PROFIT3.fdb… v případě více firem) – data jednotlivých firem. 

Dále je možné zálohovat tyto konfigurační soubory: 

• PROFIT.ini – konfigurace systému. 
•    PROFITUSR.ini – uživatelský profil, informace o rozložení a velikosti oken, nastavení barev, atd. 
 
Konfigurační soubory jsou umístěné ve složce c:\Program Files\PROFIT na Windows XP, resp. ve složce 
c:\Users\Jméno\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\PROFIT na Windows Vista, 7 nebo 8, popř. ve složce 
PROFIT na USB disku u USB instalací. 
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Obnova dat ze zálohy 
Postup obnovy dat ze zálohy se liší podle toho, zda používáte lokální nebo síťovou verzi. 

V případě síťové verze je třeba obnovit na server databázový soubor (databázové soubory), klientské stanice není třeba 
obnovovat, stačí je jen nainstalovat a nastavit připojení na server. 
 
Při obnovování v lokální konfiguraci použijte zabudovanou funkci pro obnovu dat ze zálohy: 

 

 
Systém bude obnoven přesně do stavu, v jakém byl, když byla provedena zvolená záloha. 

Poznámka: obnovujete-li zálohu do zcela nového počítače, pak nejprve nainstalujte prázdný nový systém (instalátor je vždy 
k dispozici ke stažení na www.lpsoft.cz), proveďte založení prázdné firmy a dále pokračujte normálně obnovením dat ze 
zálohy. 
 
Upozornění: obnovením dat ze zálohy přijdete o všechny změny a nově vložená data od okamžiku provedení zálohy. 
Obnovení dat je nevratný krok, který nelze vzít zpět! 
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Spouštění z USB disku 
Systém PROFIT byl vytvořen tak, aby bylo možno jej spouštět z přenosného USB (flash) disku. Systém je možné na USB disk 
přímo nainstalovat anebo jej i po instalaci z pevného disku na USB disk prostě zkopírovat a startovat spuštěním souboru 
profit.exe. Je možné takto přenášet svůj systém na USB disku a spouštět jej na jakémkoliv dostupném počítači. 

Pro použití v USB módu lze použít jakýkoliv běžný USB disk, jak flash, tak klasický externí plotnový či SSD disk s kapacitou 
od 4GB výše. PROFIT bez problémů funguje na disku se starším rozhraním USB verze 2.0 a rozdíl ve výkonnosti proti USB 
3.0 není příliš výrazný, nicméně USB 3.0 je samozřejmě o něco rychlejší. 

Návod 
1) V průzkumníku otevřete složku c:\Program Files, najděte a označte složku PROFIT a zmáčkněte CTRL+C pro její 
okopírování: 

 

2) Do počítače zapojte USB disk a počkejte, až se otevře okno se zobrazením jeho obsahu (nezobrazí-li se, tak 
v průzkumníku klikněte na ikonku USB disku, bývá řazena za pevnými disky a CD mechanikami) a zmáčkněte CTRL+V pro 
vložení kopie: 
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3) Na disk nahrajte data PROFITu. Nejlépe je to provést pomocí funkce pro zálohování, kdy spustíte (naposledy) PROFIT 
z počítače a dáte provedení zálohy do složky PROFIT na USB disku (tedy např. H:\PROFIT) bez zaškrtnuté volby Vytvořit 
podsložku s aktuálním datem: 

 

Alternativně, můžete soubory přenést ručně, v takovém případě se nejprve ujistěte, že v Ovládacích panelech systému 
Windows pod Možnosti složky na kartě Zobrazení máte vybránu volbu Zobrazovat skryté soubory a složky: 

 

Poté otevřete složku C:\Users\uživatel\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\PROFIT: 
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Vyberte všechny obsažené soubory stisknutím CTRL+A a zmáčkněte CTRL+C pro jejich okopírování. Poté přejděte 
v průzkumníku zpět do USB flash disku, otevřete zde složku PROFIT, zmáčkněte CTRL+V pro vložení souborů a potvrďte 
přepsání existujících souborů. 

4) Nyní je systém na USB disku a lze jej z jakéhokoliv počítače spustit otevřením souboru profit.exe: 

  

Všechna změněná nebo nově vložená data se nyní ukládají na USB disk, budete-li je případně chtít vrátit zpět na pevný disk 
počítače, je potřeba postupovat obráceně: soubory vrátit zpět do složky c:\Program Files\PROFIT, 
resp. ..VirtualStore\Program Files\PROFIT u novějších Windows (od Vista výše). Pro vrácení dat zpět do počítače je možné 
použít funkci Obnova dat ze zálohy, kterou spustíte ze systému z počítače a zvolíte obnovu ze složky z USB disku (tato 
metoda automaticky řeší problém složky VirtualStore). 
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Síťová konfigurace 
Systém PROFIT je po instalaci ve výchozí konfiguraci nastaven jako jednouživatelský program. V této podobě je systém 
přenositelný mezi počítači, avšak nelze, aby se systémem pracovalo více uživatelů současně. 

Systém PROFIT podporuje také síťovou konfiguraci. Výhodou oproti jiným variantám (např. předávání dat na USB nebo 
sdílení plochy) je to, že data jsou vždy všude aktuální a uživatelé mohou pracovat současně a to i ze vzdálených pracovišť. 

Síťová instalace funguje tak, že z jednoho z počítačů se udělá datový server a ostatní se k němu připojují – každý tedy 
v každý okamžik vidí vždy on-line data, např. při zápisu nové faktury se tato faktura okamžitě objeví v otevřených knihách 
faktur na ostatních počítačích. 

Technologické řešení síťové konfigurace využívá moderní režim client/server s SQL serverem. Nejedná se tedy o žádné 
sdílení souborů a podobné zastaralé přístupy. Síťová komunikace je optimalizovaná a umožňuje plnohodnotnou práci i přes 
internet. Zároveň je za všech okolností zajištěna databázová konzistence a nemůže dojít k problémům současného zápisu 
více uživatelů. 

Konfigurace 
Konfigurace je relativně snadná, chcete-li používat systém současně více uživateli je nutné: 
 
    1) Nainstalovat na vybraný počítač server systému PROFIT. Může se jednat o běžný počítač nebo o existující server, na 
hardware nejsou kladeny žádné speciální nároky. Instalace serveru je přibalena ke každé instalaci systému v podadresáři 
ClientServer. 
 
    2) Po nainstalování serveru přenést na server databázový soubor PROFITn.FDB (pokud byl jako server použit počítač na 
němž byl dosud systém provozován, není nutné nic přenášet). 
 
    3) Pokud používáte firewall, je nutné na serveru povolit komunikaci na portu 3050. 
 
    4) Nainstalovat systém na jednotlivé stanice, odkud se chcete připojovat a otevřít databázi na serveru pomocí funkce 
Otevřít firmu, kde pod tlačítkem Možnosti vyberete volbu Připojovat se k serveru a vyplníte síťový název (nebo IP adresu) 
počítače-serveru a umístění databázového souboru (kam jste jej na server uložili, přičemž cesta je lokální cesta z pohledu 
serveru): 
 

 

Tato konfigurace se na daném počítači zapamatuje a při dalším spuštění se PROFIT již rovnou připojí k nadefinovanému 
serveru. 

Pro připojování k serveru lze také nadefinovat serverové profily (pojmenované kombinace serverů a databázových souborů) 
a připojovat se prostým výběrem z těchto profilů podobně jako u lokální konfigurace. Pokud se pracuje v prostředí s více 
databázemi nebo více servery, tak nadefinování profilů může velmi usnadnit orientaci běžným uživatelům. Takto lze mít 
nakonfigurováno více firem (účetních jednotek) nebo ostré a test prostředí, či ostré a záložní servery. 

Nadefinované profily lze přenést na další počítače zkopírováním souboru profit.ini (na Windows XP ve složce c:\Program 
Files\PROFIT; na Windows Vista a 7 ve složce c:\Users\<jméno>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\PROFIT). 
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Síťový režim přes internet 
Systém je možné v síťovém režimu nakonfigurovat i pro provoz přes internet. Jsou možné dvě základní konfigurace tohoto 
režimu: 

1) přímo přes internet, počítač se serverem musí mít veřejnou IP adresu a otevřený port pro komunikaci směrem na 
internet, na druhém počítači zadáte jako adresu serveru zmíněnou veřejnou IP adresu 

anebo (lépe) 

2) přes VPN (Virtual Private Network), což může umožnit zprovoznit server přes internet i pro server bez veřejné IP adresy 
a navíc je tato metoda lépe zabezpečena. Do adresy serveru zadáte adresu, tak jak ji definuje VPN aplikace nebo dáte 
jméno počítače-serveru jako v běžné lokální síti. Existuje mnoho programů pro realizaci VPN, lze doporučit např. Cisco VPN 
nebo LogMeIn Hamachi. 
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Uživatelské účty a práva 
Po instalaci je systém v jednouživatelském anonymním módu, kdy není nutné se přihlašovat a uživatel má právo na všechny 
funkce. 

Pod menu Nastavení -> Nastavit heslo lze nadefinovat vaše uživatelské jméno a heslo, čímž vytvoříte základní (správcovský) 
účet, pod kterým máte jako správce přístup pod menu Nastavení -> Uživatelé do funkce pro zakládání dalších uživatelů a 
definice jejich práv: 

 

V detailu uživatelského účtu přidělujete novému uživateli i výchozí heslo, každý uživatel si jej nicméně může kdykoliv 
změnit (pod menu Nastavení -> Změnit heslo). V případě zapomenutí uživatelského hesla mu správce může nastavit nové 
heslo. 

 

První definovaný účet je automaticky označen jako správcovský. Volbou správce lze právo správy přidělit i dalším 
uživatelům. Správce má právo zakládat a editovat všechny uživatelské účty, přidávat nebo odebírat oprávnění na jednotlivé 
funkce. 

Pokud účet označíte za neaktivní, uživatel se nemá možnost pod tímto účtem přihlásit. 
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Práva se přidělují ve spodní části okna, která se otevře přes tlačítko Práva. Práva lze definovat na úrovni skupin (např. právo 
na všechny funkce týkající se fakturace) nebo jen na jednotlivé funkce z dané skupiny (např. jen vystavovat nové faktury, ale 
ne právo editovat nebo mazat). 

Pokud smažete všechny uživatelské účty včetně vlastního, vrátíte systém zpět do anonymního módu, pro přístup k datům 
nebude potřeba zadávat žádné heslo. 

Uživatelské účty jsou platné v rámci jedné firmy, pokud pod jednou instalací PROFITu vedete agendu více firem, pak bude 
pro každou firmu nastavení oddělené – stejný uživatel může mít např. v jedné firmě právo na větší rozsah než v druhé firmě. 
Lze dokonce i kombinovat režimy – jedna firma může být chráněna hesly a právy, zatímco další může být volně přístupná 
(takto lze rozlišovat např. ostrá data od testovacích). 
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Propojení s e-shopem 
PROFIT umožňuje napojení na e-shopové platformy obdobně jako drahá řešení dostupná na trhu pro jiné ekonomické 
systémy. Výměna dat mezi e-shopem a profitem je realizována prostřednictvím souborů ve formátu XML, pro přenos dat 
lze využít protokol FTP. Tyto technické požadavky splňuje většina současných e-shop platforem. 

Synchronizovat lze informace o nových objednávkách či fakturách, a pokud to umožní strana e-shopu, tak také informace o 
cenách a stavu skladových zásob ze strany PROFITu směrem do e-shopu. 

Synchronizace objednávek 
Pro stažení objednávek do PROFITu je třeba nejprve v administraci e-shopu provést uložení (stažení) nových objednávek do 
souboru ve formátu XML. Tuto funkci má prakticky každá e-shopová platforma, pokud ji nemůžete v administraci e-shopu 
nalézt, je třeba se obrátit na podporu e-shopu. 

Stažený soubor se pak načte do PROFITu pod menu Systém → Importovat data. Jako typ importu zvolíte Objednávky anebo 
Faktury (podle toho, zda chcete mít tyto záznamy v PROFITu načteny do knihy přijatých objednávek anebo rovnou jako 
vydaných faktur) a zadáte cestu na soubor: 

 

Před prvním zpracováním je třeba nastavit konfiguraci XML souboru - klikněte na odkaz pro nastavení konfigurace a zadejte 
potřebné detaily týkající se formátu souboru generovaného z vašeho e-shopu. Podrobnosti o tom, jak konfiguraci nastavit, 
najdete v kapitole Import dat. 

Pro mnoho z hlavních platforem (např. Fastcentrik, Eshop-rychle.cz, Bohemiasoft, Prestashop, Mimishop, Oxideshop, 
Shoptet, Webareal, Webnode...) můžete použít již připravenou konfiguraci - v konfigurátoru pak jen použijete tlačítko 
Nahrát ze souboru a načtete soubor s názvem vaší e-shop platformy. 

Poté kliknete Zpracovat a objednávky se načtou do PROFITu: 
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Synchronizace ceníku a skladu 
Pokud vaše e-shopová platforma obsahuje funkci pro načítání XML s údaji o cenách a skladové zásobě, z PROFITu lze pro e-
shop exportovat takový soubor. 

V PROFITu použijte funkci pod menu Systém → Exportovat data. Jako typ exportu zvolíte Ceník a dále navolíte export 
prodejních cen (prodávané produkty) a další podrobnosti (např. zda se mají exportovat i obrázky). Do souboru se 
vyexportuje kromě cenových údajů i informace o stavu skladových zásob. 

Další zpracování záleží na e-shopu. Je třeba se dotázat na provozovatele, jakým způsobem lze informace z XML souboru 
nahrávat a zpracovávat. 

Automatizace 
Je-li vše nakonfigurováno, je provedení jedné synchronizace otázkou pár kliknutí. Vzhledem k tomu, že přímo z PROFITu lze 
přenášet data pomocí protokolu FTP, můžete nastavit, aby si při importu PROFIT sám stáhnul soubor s objednávkami anebo 
aby odeslal export skladů rovnou na určenou FTP adresu e-shopu, čímž si usnadníte činnost o dalších pár kliknutí. 

Vše lze ale dotáhnout ještě dál, PROFIT může vše provádět automaticky. Automatizace je ovšem závislá na podpoře ze 
strany e-shopu - musí umožňovat nastavení automatického vytváření souboru s novými objednávkami, popř. automatické 
zpracování nahraného XML souboru s ceníkovými a skladovými daty. Pokud toto lze, tak můžete v PROFITu nakonfigurovat 
automatické zpracování importů a exportů pod menu Nastavení → Možnosti → Program → Automa cké úlohy: 

 

V nastavených časech se pak vykoná požadovaná úloha, tzn. provede se stažení a import anebo export a nahrání souboru 
na FTP server e-shopu. 
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Pokladní provoz 
PROFIT umožňuje použití čtečky (skeneru) čárových kódů pro načítání produktů a podporuje také tisk na pokladních 
tiskárnách a zobrazování položek na zákaznickém displeji. S těmito periferiemi jej lze používat i jako pokladní systém, kdy se 
prodej realizuje funkcí pro vystavování vydaných paragonů anebo ve speciálním okně pro pokladní prodej (aktivuje se pod 
menu Nastavení → Možnosti → Paragony → Použití okna pro pokladní prodej, pouze s licencí PLUS). 

Použití čtečky 
Pro načítání čárových kódů je třeba zvolit typ čtečky, který je kompatibilní s Windows (má ovladač pro Windows), což 
splňuje naprostá většina dnes prodávaných modelů. Čtečku připojte k počítači a bez nutnosti nějaké složitější konfigurace 
je možné ji přímo začít v PROFITu používat. 

Důležité ale je, abyste v položkách ceníku v políčku Kód měli zapsané číselné podoby EAN kódů (EAN-13): 

 

Poté již můžete produkty načítat do okna vydaného paragonu anebo maloobchodního okna čtečkou, pro načtený kód se 
doplní údaje z ceníku a je možné pokračovat v načítání dalších položek: 
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Další volby pro použití čtečky najdete pod menu Nastavení → Možnosti → Program → Použití čtečky čárových kódů. Zde lze 
nastavit, zda má po načtení položky systém nastavit kurzor na pole množství anebo přejít na další řádek. Další volbou je, 
zda se má při načtení opakujícího se kódu přidat položka jako další řádek anebo připočítat k množství do existujícího řádku 
s danou položkou. 

Použití pokladní tiskárny 
Standardní tisk z PROFITu předpokládá použití klasické tiskárny s tiskem na běžný kancelářský formát (A4, popř. A5). V této 
podobě můžete samozřejmě doklady tisknout z PROFITu na pokladně také, nicméně kvůli nákladům i rychlosti tisku je 
zpravidla vhodnější použít jehličkovou nebo termální pokladní tiskárnu. S PROFITem jsou kompatibilní (podobně jako u 
čteček) ty modely, které dokážete spojit s počítačem a nainstalovat do Windows (stačí i s ovladačem Generic / Text Only). 

Po zapojení a zavedení tiskárny do Windows je třeba v PROFITu provést její konfiguraci pod menu Nastavení → Možnosti → 
Program → Použití pokladní tiskárny. 

Základní volbou je způsob tisku, můžete volit buď rychlejší textový (vhodný pro většinu jehličkových tiskáren) anebo 
grafický režim. U textového režimu je potřeba nastavit správně šířku řádku (počet znaků), což je nutné pro každou tiskárnu 
vyzkoušet. Nastavíte-li cestu na obrázek s logem (podle modelu tiskárny buď barevné, černobílé, nebo ve stupních šedi) 
bude se v grafickém režimu v horní části paragonu tisknout. Logo lze v některých případech tisknout i v textovém režimu, 
avšak ne s ovladačem Generic / Text Only. 

Ukázka tisku paragonů v grafickém a textovém režimu: 
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Dalšími volbami lze zajistit i automatický ořez papíru či otevření pokladní zásuvky. Na pokladní zásuvku můžete nastavit 
klávesovou zkratku, kterou pak zásuvku můžete z PROFITu kdykoliv otevřít. Více informací k těmto volbám najdete 
v kapitole Nastavení → Program → Použití pokladní tiskárny. 

Použití zákaznického displeje 
PROFIT podporuje zobrazování informací o prodeji na zákaznickém displeji. Zobrazovány jsou informace o účtovaných 
položkách, aktuálním součtu, informace o platbě atd., jak odpovídá zvyklostem v maloobchodním prodeji: 

 

Lze používat klasický externí zákaznický displej (podporovány jsou aktuálně modely Virtuos, Aedex, Epson, DSP800, Firich a 
další příkazově kompatibilní displeje) anebo virtuální (= plovoucí okno, které lze umístit na sekundární monitor). 
Konfigurace použití displeje se v PROFITu provede pod menu Nastavení → Možnosti → Program → Použití zákaznického 
displeje. 

Pokladní prodej a sklady 
Při pokladním prodeji můžete (s licencí PLUS) nechávat systém zboží automaticky odepisovat ze skladové evidence. Máte 
tak vždy k dispozici okamžitý přehled o stavu jednotlivých položek na skladu. 
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U rychloobrátkového zboží by ale mohl časem nastat problém, že jak vznikne na skladových kartách dlouhá historie mnoha 
naskladnění a vyskladnění, stane se výpočet skladové ceny metodou FIFO nebo WAVG výpočetně velmi náročnou úlohou. 
Protože PROFIT tyto ceny přepočítává v reálném čase po každé operaci, mohlo by postupně docházet ke zpomalování 
reakce systému na vložení paragonu. Proto doporučujeme při pokladním prodeji rychloobrátkového zboží nastavit na 
skladu oceňovací metodu ceník - nákup, která tímto problémem netrpí a nebude tak systém zatěžovat. 

Nastavení provedete pod menu Sklady → Seznam skladů → Editovat: 

 

Dejte však pozor na to, že tato metoda není daňově uznatelná a tak budete-li chystat z PROFITu přiznání k dani z příjmů, do 
něhož je třeba zahrnout ocenění skladových zásob, přepněte před sestavením přiznání metodu zpět na FIFO/WAVG a 
systém přepočte ceny zadanou metodou. Poté můžete sestavit daňový výstup a vrátit oceňování skladu zpět na ceníkové 
oceňování pro bezproblémový pokladní provoz. 

Dalším doporučením při pokladním provozu je nemít v PROFITu otevřeno zbytečně mnoho oken a nemít v nich navoleno 
zobrazení dlouhých období (např. Rok nebo Vše). Každé otevřené okno s mnoha daty může zbytečně zatěžovat systém. 
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Restaurační provoz 
PROFIT není software specializovaný na provoz restaurací. Přesto lze PROFIT pro obsluhu klasické restaurační činnosti 
používat – zajistit rozúčtování stolů, připisování konzumace a provedení vyúčtování. 

Rozúčtování stolů 
Pro vedení účtů pro jednotlivé stoly je optimální využít modul objednávek. V restauraci se zpravidla příchozí objednávky 
pro nic jiného neupotřebí, takže jejich použití pro rozúčtování stolů se nabízí. Pro každý stůl založte novou objednávku, jako 
jméno zákazníka lze zadat označení stolů, např. „Stůl 1“, „Stůl 2“ atd., do objednávky pro daný stůl pak postupně připisujte 
jednotlivé objednané položky. 

V knize si nastavte zobrazení jen relevantních sloupců (protistrana = označení stolů, položky a částky), nastavte třídění 
podle stolů (kliknutím na nadpis Protistrana) a ve spodní části okna zaškrtněte zobrazení jen nevyřízených objednávek, 
uvidíte tak přehledně jen aktuálně rozúčtované stoly: 

 

Přidání položek na některý rozúčtovaný stůl se provede tak, že se daný stůl (objednávka) otevře a klasicky přidáte další 
objednané položky: 



 

____________________________________________________________________________________________________ Podnikatelský systém PROFIT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © 1998 - 2023 LPsoft Information Systems, s.r.o.                                                                                                                                                      strana 201 

 
 

 

Uzavření účtu 
Uzavření účtu provedete tak, že v knize použijete funkci Vygenerovat fakturu: 

 

Poté zvolíte typ dokladu vydaný paragon a zaškrtnete volbu Objednávku označit jako vyřízenou (tyto volby stačí nastavit 
jednou, příště už se budou pamatovat): 
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Paragon bude obsahovat všechny konzumované položky a jen jej potvrdíte tlačítkem OK, vytiskne se doklad se všemi 
náležitostmi: 

 

Po vystavení účtu je objednávka (stůl) označena jako vyřízená a vypadne z knihy zobrazující jen nevyřízené záznamy. 

Další doporučení 
Paragony (účtenky) je možné tisknout i na klasické A4 tiskárně, doporučujeme však spíše termální anebo jehličkovou 
pokladní tiskárnu. Ceny těchto tiskáren začínají již na 3500 Kč a vstupní investice se brzy vrátí na úspoře za cartridge a papír. 
Vše okolo nastavení tisku na pokladní tiskárně najdete v kapitole Nastavení → Možnosti – program → Použití pokladní 
tiskárny. 

Pro restaurační provoz doporučujeme nastavit použití jednotkových cen včetně DPH. Provedete to pod menu Nastavení → 
Možnosti → Ceník → Jednotkové ceny jsou kalkulovány jako ceny: „včetně DPH“. 

Chcete-li, aby obsluha měla přístup jen k obsluze stolů a vystavení účtenky, ale nemohla jinam do systému, např. prohlížet 
celkové výsledky či měnit ceník, vytvořte uživatelské účty a nastavte obsluze přístup jen do knihy přijatých objednávek 
s právem vložit a editovat přijatou objednávku a vložit vydaný paragon. Více informací v kapitole Uživatelské účty a práva. 
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Rychlost a výkonnost systému 
PROFIT používá pro ukládání dat moderní SQL databázi (Firebird), kde ani statisíce nebo miliony záznamů nejsou v zásadě 
problém a systém dokáže být stále stejně rychlý i při velkém množství záznamů. Přesto existuje několik faktorů, které je 
třeba brát v úvahu při provozu systému tak, aby nedocházelo ke zpomalení vlivem nevhodné konfigurace. 

Vliv hardware 
Použitý hardware nehraje v běžných případech zásadní roli. Pokud je systém v jednouživatelské konfiguraci, postačuje 
jakýkoliv běžný kancelářský PC či notebook s procesorem od 1,5 GHz a pamětí RAM od 2GB výše, což je konfigurace, kterou 
splňuje většina v současné době i nejslabších počítačů na trhu. 

Pokud je PROFIT v síťové konfiguraci, tak výkonnost serveru hrát roli může. Pro malou firmu s několika klientskými 
stanicemi stačí server v konfiguraci běžného PC. Pro firmu s 10 a více stanicemi by již měl být použit výkonnější server 
s vícejádrovým procesorem, dostatečnou pamětí a rychlým datovým úložištěm. 

Při použití na USB disku může hrát dílčí roli rychlost USB disku. S nejpomalejšími staršími flash disky bude rychlost systému 
o něco nižší než s moderním SSD diskem s USB 3.0 rozhraním, ovšem nebude to rozdíl zcela zásadní. 

Vliv sítě 
Na výkonnost PROFITu může mít vliv i rychlost místní sítě a internetového připojení. Vliv místní sítě ovlivňuje reakční dobu 
systému u všech běžných operací PROFITu v síťové konfiguraci a je vhodné zajistit, aby síťová latence byla co nejnižší (do 1 
ms). 

Větší vliv může hrát latence (rychlost odezvy) a přenosová rychlost připojení k internetu. Jde jednak o situaci, kdy je PROFIT 
v síťové konfiguraci připojován k serveru přes internet (ať už přes VPN nebo přímo). Síťová latence tohoto spojení je zcela 
zásadní a při latenci vyšší než 50 ms bude systém reagovat zpomaleně. Přenosová rychlost také ovlivní práci se systémem – 
u připojení s malou rychlostí přenosu (do 256 KB/s) bude zejména otevírání knih a jejich osvěžování po vložení či editaci 
záznamu velmi pomalé. 

Dejte pozor na to, že i u lokální konfigurace se může na odezvě systému projevit pomalé internetové připojení, pokud máte 
zapnuté síťové služby na pozadí. Jde např. o kontrolu nových verzí systému při startu PROFITu (toto může u pomalého 
internetového připojení zpomalit start systému) a automatické stahování kurzů ČNB (které může v určitých časech 
zpomalovat systém). Pochopitelně, že přímo používané síťové služby jako vyhledání záznamu v ARESu, jsou na rychlosti 
internetu přímo závislé. Toto berte v potaz také tehdy, pokud máte v tiskové šabloně QR kód, který se generuje 
prostřednictvím webové služby – při pomalém internetu se v důsledku získávání QR kódu zpomalí tisk nebo sestavení PDF 
faktury! 

Vliv otevřených knih 
Většina hlavních knih v systému (knihy faktur, paragonů, objednávek, daňová evidence, peněžní knihy) umožňuje navolit 
zobrazené období (vpravo dole přes tlačítko Možnosti). Navolené období u otevřených knih může s narůstajícím počtem 
záznamů mít poměrně významný vliv na reakční dobu systému při vložení a editacích záznamů. 

Jak je to možné? Problém nastává, máte-li otevřeny knihy dokladů a v nich nastaveno delší zobrazené období (např. rok 
nebo „Vše“), protože při zápisu nového (nebo i editaci existujícího) záznamu dojde následně k osvěžení (znovunačtení) dat 
v těchto knihách tak, aby se správně zobrazila změněná data. Samotné vložení záznamu je určitě pořád stejně rychlé, ale 
osvěžení dat může zejména při velkém množství záznamů chvilku trvat (zejména u síťové konfigurace s pomalou sítí, viz 
výše). Pro uživatele to pak vypadá, jako kdyby vložení záznamu trvalo dlouho. 

Proto, máte-li velké množství záznamů, doporučujeme nemít při zadávání dokladů otevřeno velké množství knih a/nebo 
nastavit si v knihách kratší zobrazené období (např. jen aktuální měsíc, hlavně ne trvale volbu „Vše“). 

Případně, zejména pokud chcete rychle zadávat velké množství dokladů, lze také všechny knihy vypnout a doklady zadávat 
přímo z hlavního menu nebo klávesovou zkratkou (např. vydaná faktura = SHIFT+F7), to je pak reakce systému úplně 
nejrychlejší. 
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Vliv upravených tiskových šablon 
Pokud je systém pomalý zejména při tisku (popř. uložení do PDF či odeslání mailem) anebo při ukládání faktur se 
zašrktnutou volbou vytisknout, může hrát významnou roli také velikost tiskové šablony. Je to proto, že PROFIT zpracovává 
tiskovou šablonu binárně znak po znaku a pokud jsou v šabloně obsaženy velké obrázky a velikost souboru je větší než 1 
MB, může to vést k výraznému zpomalení PROFITu při tisku. 

Pozorujete-li tedy výkonnostní problém spojený s tiskem nebo ukládáním do PDF, prověřte použité tiskové šablony. Pokud 
jsou velké, zmenšete je tak, aby velikost byla do 1 MB (veškeré použité obrázky a grafiku je třeba zmenšit před vložením do 
šablony), poté bude odezva systému výrazně lepší. 

Vliv skladového přeceňování 
Při vkládání faktur a paragonů můžete (s licencí PLUS) nechávat systém zboží automaticky odepisovat ze skladové evidence. 
Máte tak vždy k dispozici okamžitý přehled o stavu jednotlivých položek na skladu. U rychloobrátkového zboží ale může 
časem nastat problém, že jak vznikne na skladových kartách dlouhá historie mnoha naskladnění a vyskladnění, stane se 
výpočet skladové ceny metodou FIFO nebo WAVG výpočetně velmi náročnou úlohou. Protože PROFIT tyto ceny 
přepočítává v reálném čase po každé operaci, mohlo by postupně docházet ke zpomalování reakce systému na vložení 
dokladu. 

Proto doporučujeme, zejména při pokladním prodeji rychloobrátkového zboží, nastavit na skladu oceňovací metodu ceník - 
nákup, která tímto problémem netrpí a nebude tak systém zatěžovat. 

Nastavení provedete pod menu Sklady → Seznam skladů → Editovat: 

 

Dejte však pozor na to, že tato metoda není daňově uznatelná a tak budete-li chystat z PROFITu přiznání k dani z příjmů, do 
něhož je třeba zahrnout ocenění skladových zásob, přepněte před sestavením přiznání metodu zpět na FIFO/WAVG a 
systém přepočte ceny zadanou metodou. Poté můžete sestavit daňový výstup a vrátit oceňování skladu zpět na ceníkové 
oceňování pro bezproblémový pokladní provoz. 

Poznámka: přepnutí oceňovací metody celého skladu může trvat v závislosti na množství karet a jejich historie delší čas (i 
několik desítek minut!), nechte tuto operaci ale doběhnout! 
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Aktualizace 
Nové verze systému PROFIT hledejte na našich stránkách. V případě, že jste si zakoupili plnou verzi systému, budeme Vás o 
nových verzích informovat e-mailem (pokud by jste si nepřáli dostávat tento informační mail, lze se z odběru odhlásit). 
Zakoupená licence plné verze se samozřejmě vztahuje na všechny budoucí verze systému, na aktualizaci máte nicméně 
nárok i s licencí FREE. Vždy Vám doporučujeme přejít na novou verzi, neboť do nové verze kromě nových nebo vylepšených 
funkcí zařazujeme také opravy případných chyb systému. 

Postup instalace je snadný – nejprve ukončete systém, pokud je právě spuštěný, stáhněte a spusťte instalátor nové verze a 
nechte provést instalaci do stejného adresáře jako původní verze (tj. standardně c:\Program Files (x86)\PROFIT). Po startu 
aktualizovaného systému se Vám otevře okno se soupisem vylepšených nebo opravených funkcí. 

Před instalací nové verze není nutné odinstalovat původní verzi, o žádná data ani nastavení nepřijdete. 

Pro případ nenadálých situací (jako třeba výpadek proudu uprostřed instalace) nicméně doporučujeme před aktualizací 
zálohovat data. 

V případě, že jste delší čas systém neaktualizovali, není nutné stahovat a instalovat postupně všechny verze, stačí přejít 
přímo na verzi poslední. 
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Často kladené otázky (FAQ) 
Jak do tištěné faktury přidat své logo? 
Vložením obrázku s logem do tiskové šablony. Obrázek s logem je třeba mít připravený v souboru typu BMP, GIF, JPG nebo 
WMF. Otevřete šablonu v interním editoru (menu Nastavení -> Možnosti -> Tisky -> upravit) anebo ve Wordu a na vhodné 
místo (např. vlevo nahoře) klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vložit obrázek. Změněnou šablonu dejte zavřít a uložte 
pod novým názvem (např. Faktura [CZE,sDPH,LOGO].rtf) aby se Vám nepřepsala s novou verzí standardních šablon. 
 
Stejným způsobem lze vkládat i další obrázky, např. naskenované razítko s podpisem, slogan nebo loga výrobců či 
obchodních partnerů. 

 

V tiskových šablonách je ve spodní části vložen odkaz na systém PROFIT, mohu jej odstranit? 
Ano. Za každou podporu v šíření informací o našem systému děkujeme a to i formou odkazu v patičce vystavených dokladů, 
ale není to podmínkou použití systému, a pokud si jej tam nepřejete, můžete tento odkaz odstranit. 

 

V tisku faktur nám nefunguje čárový kód, zobrazují se tam prázdné čtverečky… Proč? 
Problém bývá v nesprávné verzi fontu Code 128. Existuje více verzí tohoto fontu, pro PROFIT je třeba verze 2.00 z roku 
2008. Pokud v počítači je tento font nainstalován v jiné verzi, působí to potíže. Doporučujeme odinstalovat tento font 
z počítače, poté jej restartovat a spustit PROFIT – ten poté zkusí použít přibalený font správné verze. 

 

Jak vrátit vyfakturované peníze, vystavil-li jsem např. fakturu omylem na vyšší částku nebo když zákazník chce vrátit 
zboží? 
Nejsnadnější je domluvit se se zákazníkem na skartaci původní faktury a vystavení nové faktury se stejným číslem, přičemž 
všechny vytištěné kopie původní faktury by měly být zničeny. Tento postup z legálního hlediska není zcela čistý – jednou 
vystavený daňový doklad je platný a neměl by být brán zpět, nicméně pokud dosud faktura nebyla uhrazena a zákazník 
souhlasí, je tento postup běžný.  
 
Pokud již ale faktura byla uhrazena nebo pokud doklad spadá do již zavřeného období (již podáno přiznání DPH), je jedinou 
možností vystavit opravný daňový doklad (dobropis).  
 
V PROFITu vystavíte opravný doklad jako vydanou fakturu s tím, že v políčku typ faktury zvolíte „Dobropis“, do poznámky 
nebo textu vložíte odkaz na původní fakturu (datum, číslo – ze zákona povinné!) a do kalkulace zadáte zápornou 
fakturovanou částku (pokud se vrací zboží, je ideální toto zapsat již jako záporné množství fakturovaného zboží). Záporná 
částka sníží objem DPH do nejbližšího přiznání. Záporná částka se také po zaznamenání úhrady (vrácení peněz) zapíše jako 
„záporný příjem“ do daňové evidence, čímž se zajistí, že Vám tyto peníze nevstoupí do ani do daně z příjmů a ani nezvýší 
obrat (a tedy nezvýší daňovou povinnost ani v případě uplatňování paušálu). Pro vytištění opravného dokladu se použije 
šablona typu „dobropis“ (lze si pro tento účel sestavit i vlastní speciální šablonu). Vytištěný opravný doklad si nechte 
potvrdit zákazníkem. U dobropisu na vracené zboží nezaškrtávejte jeho automatické naskladnění, naskladnilo by se totiž 
v ceně z dobropisu, která již pravděpodobně obsahuje Vaši marži. Namísto toho doplňte zboží zpět na sklad ručním 
zápisem (příjem zboží na sklad, vyplňte množství a původní pořizovací cenu) anebo stornujte ze skladu původní výdej. 

 

Vložil jsem do faktury položku „Doprava České Budějovice – Praha“, ale v tištěné faktuře se mi objevilo „Doprava České 
Budějo Praha“. Čím to? 
Problém je v tom, že v textu byla použita pomlčka oddělená mezerami, což je v PROFITu výchozí oddělovač pro rozlišení 
kódu a názvu produktu (podle vzoru „S085 – Šrouby 85 mm“). Systém tak mylně převzal část před pomlčkou jako kód 
produktu a část za pomlčkou jako název. Kód je navíc v PROFITu omezen na 20 znaků a tak došlo ke zkrácení textu před 
pomlčkou… 
 
Jednoduché řešení je vyhnout se výchozímu oddělovači (kombinaci mezera pomlčka mezera), např. „Doprava České 
Budějovice -> Praha“ by už bylo bez problémů. 
 
Ještě lépe, pokud vůbec nepoužíváte kódy produktů, je vypnout je zcela pod menu Nastavení → Možnosti → Ceník → 
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Používat kódy produktů. 
 

Potřebujeme zaznamenat likvidaci škodní události na vozidle v obchodním majetku, jak to udělat? 

Likvidace škodní události je poměrně složitý účetní případ zpravidla zahrnující tři subjekty – Vás, servis a pojišťovnu. Vše 
navíc komplikují složitosti s DPH. Problém a správný postup si vysvětlíme na následujícím příkladu:  

Jsem plátce DPH a mám v obchodním majetku vozidlo, za kterým likviduji vzniklou pojistnou událost. Auto je již opraveno a 
cena za opravu v servisu byla vyčíslena takto: 

Cena bez DPH: 53 568 Kč 
DPH: 11 249 Kč 
Celková cena za opravu vč. DPH: 64 817 Kč 

Protože je auto pojištěno, zaslala pojišťovna následující rozpis: 

Pojistitelem uznaná výše škody: 53 568 Kč 
Spoluúčast: 9 045 Kč 
Výše pojistného plnění: 44 523 Kč 

Pojišťovna tedy zaslala servisu 44 523 Kč a na nás zbylo doplatit 9 045 Kč za spoluúčast, a protože jsem plátce DPH, musel 
jsem uhradit dalších 11 249 Kč za DPH. 

Nejlepší postup, jak správně zanést tento případ do PROFITu, je, že zapíšeme celou fakturu od servisu do knihy přijatých a 
do úhrad vložíme následující dva záznamy: 

 Úhrada 44 523 Kč (forma úhrady: Zápočtem pohledávky) 

 Úhrada 20 294 Kč (forma úhrady: Bankovním převodem, Kartou, popř. Hotovost – jak bylo reálně hrazeno) 

Obě tyto platby je ovšem třeba zadat bez zaúčtování do daňové evidence, jejich automatické zaúčtování by totiž nebylo 
správně a musíme jej vložit ručně.  

Do daňové evidence pak vložíme tyto zápisy: 

 Výdaj 9 045 Kč (daňově uznatelný, typ platby Účetní operace, typ výdajů Autoservis nebo podobná kategorie)  

 Výdaj 11 249 Kč (daňově neuznatelný, typ platby Účetní operace, typ výdajů Placené DPH) 

Tímto postupem docílíme toho, že bude sedět stav bankovního účtu, autoservisu uhradíme spoluúčast, která se nám 
promítne do daňově účinných nákladů, uhradíme i celé DPH, které si následně budeme nárokovat na straně odpočtu 
v rámci nejbližšího přiznání.  

Popsaný postup je platný při vedení daňové evidence, v případě podvojného účetnictví je řešení nepatrně odlišné. 
Zaúčtování faktury zde rozložíme na straně má-dáti na tři účty:  

 Účet 511: 9 045 Kč 

 Účet 343: 11 249 Kč 

 Účet 395: 44 523 Kč 

Následně vložíme dvě úhrady stejně jako u daňové evidence, ale zde je necháme zaúčtovat (321/395, resp. 321/221). 

 

Podporuje PROFIT faktury v elektronickém formátu ISDOC? 
Ano, podporuje. Z PROFITu lze faktury ukládat do ISDOC přímo z knihy vydaných faktur pomocí funkce Uložit do souboru 
(klávesová zkratka CTRL+S) anebo lze vybrat formát přílohy ISDOC ve funkci pro odeslání faktury mailem. Fakturu v ISDOC 
lze nechat PROFITem digitálně podepsat pomocí šifrovacího certifikátu.  
 
Do PROFITu lze také načítat přijaté faktury ve formátu ISDOC od vašich dodavatelů. Toto provedete buď prostým 
přetažením faktury v ISDOC souboru přímo do příslušné knihy anebo v importním rozhraní pod menu Systém → Importovat 
data. 

 

Potřeboval bych v PROFITu vést evidenci montážních listů a z nich pak generovat faktury. Lze to? 
Ano, lze to. V PROFITu lze definovat vlastní typy dokladů, jako jakési poddruhy standardních dokladů (tj. faktur, zálohových 
faktur, paragonů a objednávek). Pro každý nadefinovaný typ lze nastavit samostatné číslování, vlastní tiskovou šablonu, 
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vlastní knihu nebo vlastní účetní předpis. Toho lze využít pro dodefinování vlastní agendy, např. pro Vámi zmíněné 
montážní listy. 
 
Postup: nadefinujte si „Montážní list“ jako typ vydané zálohové faktury (je vhodné vycházet ze zálohové faktury a ne 
z řádné, protože montážní list zpravidla není daňový doklad). Nadefinujte samostatnou číselnou řadu a připravte a nastavte 
si tiskovou šablonu úpravou ze šablony pro zálohovou nebo řádnou fakturu. Dále zvolte, zda mají být montážní listy ve 
vlastní knize (přidala by se jako položka pod menu Zálohy) anebo v normální knize spolu se zálohovými fakturami. Pro 
vystavení montážního listu pak klikněte na vydání nové zálohové faktury a v poli typ vyberete „Montážní list“ anebo prostě 
jako nový záznam do knihy montážních listů (pokud jste si ji navolili). Automaticky se doklad očísluje řadou pro montážní 
listy a vytiskne se šablonou pro montážní listy. Z takto zadaného „Montážního listu“ pak můžete vygenerovat konečnou 
fakturu. Do jedné faktury lze připojit i více montážních listů. Pokud nenavolíte samostatnou knihu, pak si v knize vydaných 
zálohových faktur nastavte zobrazení sloupce „Typ“, ať snadno vidíte, co je klasická (standardní) zálohová faktura a co 
montážní list. 
 
Tip: podobně jako montážní listy lze nadefinovat např.: 
 
- Servisní protokol (typ zálohové faktury) 
- Prodejka – daňový doklad (typ faktury nebo paragonu) 
- Nabídka (typ objednávky) 
- Kalkulace (typ objednávky) 
- Poptávka (typ objednávky) 
- Dodací list (typ zálohové faktury)  
 
Poznámka k dodacím listům: v PROFITu jsou dodací listy standardně vedeny jako doplňkový tisk k fakturám (řádným i 
zálohovým), přičemž se na ně tiskne seznam zboží z faktury podle nastavení z ceníku (volba Tisknout na dodací list), ale 
pokud potřebujete mít jejich samostatnou plnou agendu, můžete si ji takto nadefinovat. 
 
Pozor: při definici a použití vlastních typů dokladů dejte pozor na to, že tato funkcionalita je trvale přístupná jen s licencí 
PLUS (není trvale součástí licence FREE). 

 

Mohu vygenerovat fakturu z více objednávek? 

Ano, je to možné. Postup je takový, že vygenerujete fakturu z jedné (primární) objednávky a poté v okně faktury přiřadíte 
další (sekundární) objednávky. Provede se to pomocí tlačítka vedle pole Objednávka. Při přiřazení sekundárních objednávek 
lze nechat propsat do faktury jejich položky (volba pod tlačítkem Možnosti). 

 

Dosud jsem byl neplátce DPH, k určitému datu se registruji jako plátce DPH, jak postupovat? 
Přechod z neplátce na plátce během účetního období se v PROFITu provádí jednoduše: do rozhodného data si ponecháte 
firmu nastavenou jako neplátce, zpracujete všechny vydané a přijaté doklady, které máte a změníte nastavení na plátce. 
Pokud v následném období ještě doputuje nějaký doklad nebo platba spadající ještě do neplátcovského období, změňte si 
dočasně nastavení zpět na neplátce, zaevidujte a poté změňte nastavení zpět na plátce. 

Pokud používáte standardní podobu tiskových šablon, systém Vám při nastavení plátce sám změní neplátcovské šablony na 
plátcovské (s rozpisem DPH), pokud máte svou upravenou tiskovou šablonu, musíte si připravit novou (vyjít ze 
standardního vzoru faktury „sDPH“). 

 

Jsem plátce DPH, jak správně účtovat DPH? 
Platba obsahující DPH představuje u plátce DPH z pohledu daňové evidence dva peněžní toky: platbu základu, která 
ovlivňuje základ daně z příjmů, a platbu samotného DPH, která je z pohledu daně z příjmů nedaněná, resp. daňově 
neuznatelná. Platbu je tedy potřeba rozepsat do dvou záznamů. Nikdy se však nepokoušejte toto vkládat ručně, systém to 
bude provádět za Vás pomocí automatického zaúčtování paragonů a úhrad faktur. Zmíněné doklady byste vždy měli do 
systému vložit - peněžní tok s DPH musí být vždy doložen dokladem, tj. přijatou fakturou nebo paragonem a pro evidenci 
DPH není na rozdíl od daně z příjmů rozhodná platba, ale právě daňový doklad. Pro správné vykázání DPH je tedy nezbytné 
každou operaci obsahující DPH zadat vždy přes primární doklad – paragon nebo fakturu – a nechat systém DPH 
automaticky zaúčtovat. 
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Jaká je v systému použita metodika výpočtu DPH, je v souladu se zákonem o DPH? 
Systém používá metodu určení DPH výhradně pomocí matematického násobení, resp. dělení sazbou DPH. Tento výpočet je 
plně v souladu se zákonem o DPH.  

Poznámka: v minulosti bylo možné používat též metodu zjednodušeného určení DPH pomocí koeficientu při výpočtu 
„shora“ (= z ceny vč. DPH). Tato metoda byla novelou zákona o DPH z roku 2019 zrušena, v PROFITu ji nenajdete. 

 

Ve faktuře mám více položek a v sumarizaci DPH nesedí rovnice základ * sazba = DPH. PROFIT neumí počítat? 

PROFIT počítat samozřejmě umí a právě proto to takto může vyjít. Rozebereme si to na následujícím příkladu, kdy na 
faktuře jsou tyto dvě položky v 21% sazbě DPH: 

 Služba 1: cena bez DPH = 19,02 Kč → DPH = 3,99 Kč 

 Služba 2: cena bez DPH = 29,03 Kč → DPH = 6,09 Kč 

DPH je v jejich případě vypočteno naprosto správně a stanovovat jej na nižší řád než na haléře by bylo neobvyklé a 
pravděpodobně i za hranicí zákona. Jenže je to právě tento výpočet s přesností „pouze“ na haléře, který způsobí, že jejich 
sumarizací vyjde celkový základ 48,05 Kč, čemuž by mělo odpovídat DPH 10,09 Kč, avšak součtem vychází 10,08 Kč. 
V PROFITu je sumarizace opravdu sumarizací a nikoliv přepočtem, proto správný výsledek je 10,08 Kč a cokoliv jiného by 
bylo znásilňováním matematiky.  

Přesto se může stát, že zákazník trvá na tom, že celkové DPH musí být 10,09 Kč. Jak v takovém případě postupovat? 
Doporučujeme řešit to tak, že do faktury zapíšete jedinou položku, která bude vypadat následovně: 

 Celkem za dodané služby: cena bez DPH = 48,05 Kč → DPH = 10,09 Kč 

Do textové poznámky můžete poté přidat rozpis dodaných služeb v cenách bez DPH. 

 

Jak zaokrouhlovat faktury? 
Zákon o DPH po novele z roku 2019 předepisuje metody zaokrouhlení DPH odlišně pro faktury hrazené v hotovosti a pro 
faktury hrazené bezhotovostně. 

U faktur hrazených bezhotovostně nemusíte zaokrouhlovat vůbec (resp. zaokrouhluje se na nejmenší měnovou jednotku, tj. 
1 haléř) - bezhotovostní platbu lze realizovat v částce udané na haléře. Tomuto odpovídá v nastavení PROFITu volba 
„Položkově – na haléře“. Bezhotovostní fakturu je nicméně také možné zaokrouhlit sumárně na celé koruny, avšak rozdíl 
z takového zaokrouhlení by dle litery zákona nemělo být povoleno vyjmout ze základu daně; tzn., že např. při základu daně 
990 Kč v základní 21% sazbě daně bude DPH 207,90 a pokud chcete celkovou částku k úhradě zaokrouhlit na 1 198 Kč, tak 
zaokrouhlení 0,10 Kč by mělo být nutné rozdělit na základ daně 0,08 Kč a daň 0,02 Kč a celkový základ daně by tak činil 
990,08 Kč a daň 207,92. Tomuto nastavení odpovídá v PROFITu volba „sumárně – haléřové vyrovnání započtené do DPH“. 
Situaci ovšem komplikuje stanovisko daňové správy, které vykládá zákon poněkud odlišným způsobem a doporučuje částku 
k úhradě nezaokrouhlovat vůbec (v pořádku) anebo zaokrouhlení nezahrnovat (!) do základu daně (volba „sumárně – 
haléřové vyrovnání nezapočtené do DPH“). V praxi jsou dle našich informací tolerovány oba způsoby. 

Při platbách v hotovosti je zcela nezpochybnitelně ze zákona možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně 
daně na celé koruny vyloučit ze základu daně. Tzn., že při hotovostní úhradě faktury vystavené na 1.197,90 (základ daně 
990 + DPH 207,90) částkou 1 198 Kč se zaokrouhlení 0,10 Kč ponechá mimo zdanění. Tomuto nastavení v PROFITu odpovídá 
volba „sumárně – haléřové vyrovnání nezapočtené do DPH“. 
 
Všechny zmíněné metody zaokrouhlení lze navolit v okně Možnosti nastavení systému na záložkách Faktury nebo Paragony. 
 

Proč PROFIT nezařazuje do přiznání k DPH a kontrolního hlášení zahraniční přijaté paragony? 
Pokud je na paragonu vyčíslena zahraniční DPH, zařazeny tam být nemohou – do přiznání nelze na straně odpočtu 
nárokovat zahraniční DPH. Z tohoto důvodu jsou takové paragony v PROFITu zaúčtovány jako daňově uznatelné v plné výši 
včetně zahraničního DPH a jejich vratka není očekávána. Pro úplnost dodáváme, že pro plátce DPH přesto existuje možnost 
požadovat vrácení tohoto DPH pomocí speciální žádosti u Finančního úřadu pro hlavní město Praha (žádost se podává 
jednou ročně a musíte ji vyplnit ručně, není součástí PROFITu). Protože prvotně bylo DPH započteno v celé výši jako daňově 
uznatelný výdaj, je v případě obdržení takové vratky třeba navést toto do PROFITu jako mimořádný zdanitelný příjem. 

Zcela jiná situace by nastala, pokud by bylo uplatněno přenesení daňové povinnosti (reverse-charge), v takovém případě 
takový doklad zaveďte do PROFITu jako přijatou fakturu s odpovídajícím fakturačním režimem. Tato faktura pak bude 
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standardně zahrnuta do přiznání k DPH i do kontrolního hlášení. 
 

Realizujeme dlouhodobé zakázky a potřebujeme vystavovat nejprve zálohové faktury, po jejichž úhradě ale musíme 
vždy vystavit daňový doklad, přestože celkově je zakázka dokončena až později. Po dokončení zakázky pak potřebujeme 
vystavit fakturu, která vše vyúčtuje. Jak to udělat? 
V PROFITu najdete funkcionalitu pro vystavování zálohových faktur a daňových dokladů (řádných faktur) – viz kapitola 
Fakturace. Nenajdete zde sice nic jako „zúčtovací faktura“, což ovšem neznamená, že ji vystavit nelze. Je třeba si uvědomit, 
že zúčtovací faktura je ve své podstatě běžnou řádnou fakturou (daňovým dokladem) a proto ji vystavíte takto – jako 
běžnou fakturu. 

Chcete-li v této faktuře zahrnout vše v rámci dané zakázky, jednoduše vložte všechny položky (lze si ulehčit práci použitím 
kopie některé z vystavených dílčích faktur) a pak vložte odečty uhrazených záloh. Odečty záloh vložte jako běžné položky se 
zápornou částkou, včetně sazby a rozpočítání DPH (opět záporného – je to z toho důvodu, že DPH z těchto záloh již bylo 
odvedeno v rámci dílčích faktur – daňových dokladů a je třeba se vyhnout tomu, aby bylo DPH z těchto částek odváděno 
podruhé). Odečty záloh můžete uvést buď souhrnně v jednom řádku (resp. více dle sazeb DPH) anebo podle skutečnosti na 
samostatném řádku za každou zálohu. Výsledná částka k úhradě a rekapitulace DPH v zúčtovací faktuře bude při tomto 
způsobu vytvoření faktury odpovídat jen doplatku spojenému se zúčtovací fakturou (může být i nulový). 

 

Za svou provozovnu pravidelně platím zálohy elektřiny a konečnou fakturu dostávám vždy na konci 12-měsíčního období. 
Jsem plátce DPH a daňové výdaje vykazuji podle skutečnosti. Jak správně postupovat, aby bylo vše v souladu 
s vykazováním DPH a daně z příjmů fyzických osob (DPFO)? 
Dodavatelé energií mají ze zákona výjimku, že nemusí na přijaté zálohy vystavovat bezprostředně (do 14 dnů) daňové 
doklady. Tím se situace trochu komplikuje proti běžnému modelu zálohová faktura → faktura a musíte dodržet to, že 
z pohledu daně z příjmů (DPFO) jsou pro Vás daňově uznatelné již samotné zálohy (ale jen v částce bez DPH), ale DPH je 
uznatelné až s přijatou zúčtovací fakturou (daňovým dokladem). Postupů, jak tuto situaci zpracovat, by šlo asi najít více, ale 
doporučujeme tento: 

1) Každý měsíc si zadejte jednu (fiktivní) přijatou zálohovou fakturu s rozlišením DPH. 

2) Zapište standardně úhradu => propíše se do daňové evidence vždy jako dva záznamy, neboť jde o platbu obsahující DPH 
a taková se do daňové evidence u plátce DPH rozepíše do dvou zápisů (viz otázka o účtování DPH). 

3) Až přijde konečná faktura, vygenerujte ji z jedné z těch zálohových, doplňte přesné vyúčtování a pomocí tlačítka 
„více“ přiřaďte všechny ostatní zálohové faktury. 

4) Dejte zapsat úhradu této konečné faktury. Vzhledem k tomu, že ke konečné faktuře jsou přiřazeny všechny již zaplacené 
zálohy, systém vám v tuto chvíli nabídne zaznamenání nedoplatku ve výši rozdílu celkové ceny faktury - sumy záloh. 
V případě přeplatku jsou dvě možnosti: buď a) nechat zapsat platbu se záporným znaménkem (do hospodářského výsledku 
se projeví jako snížení nákladů) anebo b) zapsat jako daňový příjem. Obě metody vedou ke stejnému daňovému výsledku. 

Tímto způsobem se vám do daňové evidence zapíše 12 úhrad záloh + 1 úhrada doplatku, vše s rozlišením na základ a DPH, 
tzn. celkem 26 záznamů. Do DPFO se započtou jako daňově uznatelné výdaje jen platby základu (bez DPH) ke skutečným 
termínům plateb, což přesně odpovídá pravidlům vedení daňové evidence a ve vyúčtování DPH se vám až do konečné 
faktury nic neobjeví (zálohové faktury tam nevstupují) a s konečnou fakturou se objeví DPH za celé období k datu 
zdanitelného plnění, jak je očekáváno dle pravidel vedení evidence DPH. 

 

Poskytovatel internetu mi fakturuje formou platebního kalendáře. Jak to jako plátce PROFITu správně zanesu do 
PROFITu? 
V PROFITu nejsou implementovány splátkové kalendáře, postupovat proto musíte tak, že zadáte do PROFITu každou splátku 
jako samostatnou přijatou fakturu. 

 

Mám zde k zaúčtování zahraniční fakturu a netuším, co mám zadat do pole fakturační režim, vůbec se v tom nevyznám. 
Požaduji, abyste mi poradili! 
Problematika stanovení správného fakturačního režimu není jednoduchá, jen určení místa plnění je komplexní záležitost, ve 
které je třeba vycházet z platné tuzemské i evropské legislativy a bez nastudování či konzultování příslušných norem a bez 
odborného posouzení dané konkrétní obchodní transakce to není možné zodpovědně stanovit. My jako dodavatel software 
se poskytováním daňového, legislativního nebo ekonomického poradenství vůbec nezabýváme a poradit Vám nemůžeme, 



 

____________________________________________________________________________________________________ Podnikatelský systém PROFIT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © 1998 - 2023 LPsoft Information Systems, s.r.o.                                                                                                                                                      strana 211 

 
 

ba dokonce ani nesmíme, neboť k takové podnikatelské činnosti nemáme ani registraci. Doporučujeme vám obrátit se 
v této otázce na kvalitního daňového poradce. 

 

Fakturovali jsme zahraničnímu zákazníkovi v EUR, ale uhradil nám v USD. Nyní se nám nedaří tuto platbu s fakturou 
spárovat. Jak to máme udělat? 

V této situaci by bylo potřeba znát přesný kurz přepočtu EUR/USD, aby bylo vůbec možné stanovit, zda platba odpovídá 
fakturované částce anebo došlo k přeplacení či nedoplatku. Tyto křížové kurzy v PROFITu nejsou vedeny a není jasné, 
z jakého zdroje by se měly přebírat. Systém proto tento druh párování plateb nepodporuje a doporučujeme tomu 
předcházet tím, že se s protistranou na vhodné měně domluvíte již v okamžiku fakturace. 

Pokud přesto taková situace nastane, je třeba ji řešit metodou zápočtu pohledávek. Samotnou platbu pak nepárujte přímo 
s fakturou, ale ponechte ji v daňové evidenci jako prostý (nedaňový) příjem od protistrany a fakturu uhraďte v knize faktur 
připsáním platby s formou úhrady „zápočet pohledávky“ na přesnou sumu v měně faktury se zaúčtováním do daňové 
evidence. Tím bude vše sedět fakturačně i měnově. Dále byste měli ještě zvážit a dořešit případný kurzový rozdíl (jaký 
použijete přepočítací kurz je v takovém případě vaše zodpovědnost). Pakliže Vám z tohoto titulu vznikne zisk, měli byste jej 
připsat jako zdanitelný příjem (formou úhrady ‚účetní operace‘) do daňové evidence. Pakliže Vám vzniká ztráta, konzultujte 
se svým daňovým poradcem, zda je v takovém případě daňově uznatelná. 

 

Někdy se nám v ceníku samovolně změní ceny, čím to je? 
Ceny se do ceníku standardně aktualizují zpětně po každém vystavení faktury, pokud tedy ve faktuře dojde ke změně ceny, 
promítne se toto do ceníku, tak aby v ceníku byly vždy aktuální (poslední použité) ceny.  
 
Chcete-li tomuto zamezit, zaškrtněte v ceníkové položce volbu Zafixovat ceny. 

 

V ceníku mám cenu 1 ks položky 57 Kč včetně 21% DPH. Pokud ale ve faktuře zadám 10 ks, dá mi to celkovou cenu 
570,03 Kč. Co je to za nesmysl? 
Problém je v tom, že cena 57 Kč včetně DPH odpovídá při 21% ceně bez DPH 47,11 a Vy máte nejspíše nastaveno použití 
jednotkové ceny bez DPH (menu Nastavení → Možnosti → Ceník → Jednotková cena je kalkulována…). Když pak zadáte 10 
Ks, výpočet je logicky následovný: 
 
10 * 47,11 * 1,21 = 570,03 
 
Vychází to zdánlivě podivně, ale při daném nastavení je to tak naprosto správně. Pokud Vám tento způsob výpočtu 
nevyhovuje a ve své fakturaci vycházíte spíše z konečných cen, nastavte si použití jednotkové ceny včetně DPH. Tam pak 
platí, že když 1 ks má cenu vč. DPH 57 Kč, tak 10 ks má cenu 570 Kč. 
 
Upozorňujeme ještě na to, že pokud použijete nastavení „Jednotková cena je kalkulována jako cena včetně DPH“, systém 
bude stále tisknout na doklady jednotkovou cenu bez DPH (vyžaduje to zákon). Pokud byste přesto chtěli tisknout do 
dokladů jednotkovou cenu včetně DPH (resp. podle vašeho nastavení), dejte si do tiskové šablony místo standardního 
<CENAKSBEZDPH> políčko <CENAKS>. 

 

Jak v daňové evidenci nastavit počáteční stav na pokladně nebo na bankovním účtu? 
Systém po založení nové pokladny nebo bankovního účtu vychází ze stavu 0. Pokud chcete zadat jiný výchozí stav, zadejte 
jej jako zápis do pokladní knihy / knihy bankovního účtu: zvolte funkci Vložit příjem, vyplňte datum, od kterého chcete vést 
tuto knihu (tj. datum, ke kterému chcete nastavit počáteční stav), odškrtněte pole do daně z příjmů, jako text si dejte např. 
Nastavení počátečního stavu a vyplňte částku - zůstatek k tomuto datu. Ostatní pole můžete nechat prázdná. Toto 
nastavení počátečního zůstatku můžete udělat, i pokud již v knize máte zapsány nějaké úhrady, systém po vložení 
počátečního zůstatku knihu celou přepočte. 

 

Jak správně zaúčtovat převod peněz z pokladny na účet nebo naopak? 
V daňové evidenci by hotovostní převod mezi pokladnami a účty by měl být zaznamenán pomocí dvou zápisů s využitím tzv. 
průběžné položky. Postupujte následovně: v daňové evidenci zvolte funkci Vložit výdaj a jako typ platby zvolte Výběr 
z pokladny do průběžných položek, vyplňte zbylá pole a uložte. Dále zvolte funkci Vložit příjem a jako typ platby zvolte Vklad 



 

____________________________________________________________________________________________________ Podnikatelský systém PROFIT 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © 1998 - 2023 LPsoft Information Systems, s.r.o.                                                                                                                                                      strana 212 

 
 

na účet z průběžných položek. Pro výpis všech operací na průběžných položkách a kontrolu jejich stavu průběžných položek 
je v systému k dispozici speciální report. 

 

Jak správně zaevidovat pořízení odepisovaného investičního majetku? 
Nákup odepisovaného investičního majetku není možné zapsat do daňové evidence jako daňově uznatelný výdaj, neboť 
tím jsou až daňové odpisy. Obsahuje-li přijatá faktura v některé z položek dlouhodobý majetek, proklikněte se pomocí 
tlačítka nalevo od názvu položky do detailu ceníkové položky a zde zaškrtněte volbu Majetková položka. Systém poté založí 
pro tuto položku majetkovou kartu a při zápisu úhrady faktury nebude účtovat výdaj za tuto položku jako daňově uznatelný 
(tím budou až odpisy generované v majetkové evidenci). 

Položku můžete do majetkové evidence zapsat i přímo (bez faktury), ale pamatujte vždy na to, že vše, co je odepisováno, se 
nesmí dostat do nákladů při případném pozdějším zaúčtování faktury. 

Podotýkáme, že toto se týká pouze podnikatelů vykazujících výdaje podle skutečnosti. Vykazujete-li výdaje procentem 
z příjmů (paušálem), není pro vás způsob zaúčtování pořízení majetku podstatný, náklady se u vás tak jak tak počítají na 
základě příjmů, nicméně pro vlastní potřebu si majetek včetně odepisování můžete evidovat také. 

 

Jak zaúčtovat daňové odpisy? 
Nejprve předesíláme, že daňové odpisy mohou být uplatněny, jen pokud vykazujete náklady podle skutečnosti. Pokud 
používáte paušální výdaje, nemůžete odpisy daňově uplatňovat, nicméně v systému si je pro vlastní potřebu vést můžete. 
Nejjednodušším způsobem je odpisy vygenerovat v majetkové evidenci: v majetkové knize vybrat potřebné záznamy (nebo 
všechny pomocí CTRL+A) a pravým tlačítkem myši z kontextového menu zvolit Vygenerovat odpis – systém pak provede i 
jejich automatické zaúčtování. 

 

Nechávám systém automaticky zaúčtovat paragony a faktury do daňové evidence, při zápisu si ale nemohu vybrat 
příjmové nebo výdajové středisko a musím jej měnit až následně. Lze při automatickém zaúčtování volit střediska? 
Ano, lze. V okně Úhrada faktury nebo v okně Vložení paragonu klikněte na tlačítko Možnosti a zvolte Zaúčtovat a otevřít 
účetní záznam. Systém poté vždy zaúčtovaný záznam nejprve otevře v okně, kde můžete změnit přednastavené příjmové 
nebo výdajové středisko (typ příjmů / výdajů). Tuto volbu si systém bude pamatovat a budete tedy moci snadno volit 
středisko při každém zaúčtování. 

 

Chci na provoz auta vykazovat paušální náklady ve výši 5000 Kč měsíčně, jak tyto náklady zapisovat do daňové evidence? 
Nejprve podotýkáme, že možnost používat uvedené paušální náklady (resp. možnost přestat vést knihu jízd) máte jen tehdy, 
pokud nemáte v podnikatelském majetku více než 3 vozidla. Dále je nutné si uvědomit, že pokud vykazujete výdaje 
procentem z příjmů (tedy ne podle skutečnosti), nelze si již žádné další výdaje odpočítávat a výdaje za auto – ani skutečné 
ani paušální – tedy vůbec účtovat nemusíte (pokud tak uděláte, systém je bude z pohledu daně z příjmů ignorovat).  
 
Vykazujete-li výdaje podle skutečnosti, pak je postup zaúčtování následující: za každý měsíc zapište daňově uznatelný výdaj 
ve výši 5000 Kč (popř. 4000 pokud je vozidlo využíváno částečně i k soukromým účelům) za každé vozidlo v podnikatelském 
majetku (alternativně lze zápis provést i sumárně na konci roku za všechny dotčené měsíce), přičemž jako typ platby 
vyberte Účetní operace a výdaj označte jako daňově uznatelný (zaškrtnout volbu Daň z příjmů). Nezapomeňte ale na to, že 
si již nadále nesmíte zapisovat náklady na pohonné hmoty a parkovné – buď je tedy nevkládejte vůbec anebo jako daňově 
neuznatelné (volba Daň z příjmů nezaškrtnuta). Pokud chcete nadále vkládat účtenky za pohonné hmoty (např. kvůli DPH) a 
budete nechávat systém automaticky účtovat, je nutné zápisy v daňové evidenci kontrolovat a ručně upravovat. 

 

Skladovou evidenci mám rozdělenu do více skladů. Jak mohu zobrazit stav zásob jednoho produktu na všech skladech 
dohromady? 
Celkovou skladovou zásobu (a také průměrnou skladovou cenu a celkovou skladovou hodnotu) za jednotlivé produkty si lze 
zobrazit v okně ceníku (menu Kancelář → Ceník). Pomocí funkce Vybrat sloupce si navolte zobrazení sloupců Skladová 
zásoba, Skladová cena a Skladová hodnota. 

 

Podávám Souhrnné hlášení VIES. Předpokládal bych, že suma ze souhrnného hlášení bude shodná s příslušným řádkem 
v přiznání k DPH, program tam ale vyplňuje o pár korun jinou hodnotu! Proč to neumíte naprogramovat správně? 
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Umíme a správně to takto bohužel je. Problém je v zaokrouhlování. Ano, také bychom očekávali, že legislativa bude 
stanovovat zaokrouhlování jasným a hlavně jednotným způsobem, leč není tomu tak. Dle platné legislativy je v přiznání 
k DPH zaokrouhlováno v jednotlivých řádcích na koruny matematicky, zatímco souhrnné hlášení je zaokrouhlováno 
v jednotlivých řádcích na koruny nahoru. Výsledkem je, že v součtech mohou vznikat rozdíly mezi oběma podáními 
v řádech jednotek i desítek korun. Proč je legislativa takto stanovena, nám není jasné, leč musíme ji dodržovat. 

 

Nainstaloval jsem aktualizaci PROFITu a zmizela mi část dat. Co jste to provedli, proč to aktualizace vymazala? 

Aktualizace to určitě nevymazala. Popsaný problém nastává typicky proto, že při instalacích aktualizací se míchají dvě složky. 
Stane se to například takto: 

1. Uživatel má instalaci ve složce c:\Program Files (x86)\PROFIT, zde pracuje. 

2. Při nějaké aktualizaci se "netrefí" a místo do správné složky se zanoří typicky o složku níž (bohužel se to dá takto 
relativně snadno takto nešťastně naklikat v instalátoru), tj. c:\Program Files (x86)\PROFIT\PROFIT... Po startu se uživatel 
podivuje, kde jsou data a napadne jej obnovit je ze zálohy. Vše funguje správně, vše vypadá v pořádku. 

3. Při nějaké další následné aktualizaci se uživatel opět "trefí" do původní složky, c:\Program Files (x86)\PROFIT. Podivuje se, 
proč mu "zmizela" část dat. Ve skutečnosti nic nezmizelo, jen došlo k přepnutí z umístění 2 zpět do 1 a uživatel se dostal do 
stavu před předchozí aktualizací. 

Řešení tohoto kolotoče je asi více. Doporučovali bychom, aby se problém řešil ideálně ve spolupráci s vaším IT technikem. 
Je třeba prohledat disk a najít veškeré kopie dat a určit ta poslední. Tato data  odzálohovat a poté smazat veškeré instalace 
a pak udělat jednu novou čistou ve správné složce a tam obnovit poslední data. 

 

Koupil jsem si tablet s operačním systémem Android, mohu tam používat PROFIT? 

PROFIT je aplikace pro Windows a nelze ji nainstalovat a přímo spustit na přístroji s Android nebo iOS. Přístroj by muselo 
být zařízení s plnohodnotným operačním systémem Windows. 

Přesto ale existuje určitá možnost, jak s PROFITem na androidovém nebo apple tabletu nebo telefonu pracovat. Jde o 
metodu vzdáleného přístupu, kdy máte spuštěný počítač s PROFITem a k němu se z tabletu či telefonu připojujete přes 
vzdálenou plochu pomocí vhodné aplikace (např. TeamViewer a podobně). Při kvalitním internetovém připojení je takové 
použití relativně komfortní a po chvilce cviku snadno zvladatelné. Nevýhodou je, že počítač musí být zapnutý a je potřeba 
internetové připojení. Výhodou je ale na druhou stranu zase to, že není potřeba nějak synchronizovat data mezi tabletem a 
počítačem – vždy máte jistotu, že pracujete se správnými daty. 
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Druhy licencí 
PROFIT je k dispozici ke stažení, instalaci a užívání zdarma. S FREE licencí můžete vést evidenci libovolného množství firem 
bez omezení na čas nebo množství záznamů (pozor, neplést s možností vyzkoušet zdarma sadu funkcí licence PLUS, která je 
jen na prvních 200 záznamů). 

PROFIT v rozšířené licenci PLUS přináší především vylepšené a prémiové funkce. Ke standardnímu rozsahu je dále možné 
zakoupit rozšiřující moduly přinášející další funkce či vylepšení. 

Podrobný rozpis funkcí naleznete v této tabulce: 

Funkce / vlastnost systému FREE PLUS 

Neomezené množství firem, neomezené množství záznamů 
  

Kancelář (automaticky vedený adresář a ceník - katalog produktů) 
  

Rozšířený ceník (neomezené množství ceníků pro různé skupiny zákazníků) 
  

Objednávky (přijaté i vydané) 
  

Paragony (přijaté i vydané) 
  

Pokladní prodej 
  

Faktury (řádné i zálohové, přijaté i vydané) 
  

Generování faktur z jiných dokladů 
  

Speciální fakturační režimy (vývoz a dovoz, přenesení daňové povinnosti) 
  

Tisk dokladů podle upravitelných šablon 
  

Možnost vložit do tiskové šablony logo, razítko, podpis 
  

Tisk v cizích jazycích, šablony pro angličtinu, němčinu, francouzštinu.. 
  

Tisk složenek, obálek, dodacích listů, pokladních a skladových dokladů 
  

Uložení dokladu do formátu PDF nebo ISDOC, odeslání mailem 
  

Definovatelné číselné řady dokladů 
  

Definovatelné knihy dokladů (např. poptávky, nabídky, montážní listy...) 
  

Kopírování dokladů 
  

Nastavitelné zaokrouhlování dokladů 
  

Daňová evidence 
  

Účetnictví (podvojné) 
  

Automatické účtování z dokladů do daňové evidence 
  

Pokladní knihy, nelimitovaný počet pokladen, automatické vedení 
  

Knihy účtů, nelimitovaný počet účtů, automatické vedení 
  

Cizí měny 
  

Majetek 
  

Automatické generování odpisů 
  

Sklady, skladové doklady a reporty 
  

Automatické zápisy do skladů z faktur a paragonů 
  

Výroba (s napojením na sklady) 
  

Cestovní příkazy, vyúčtování cestovních náhrad 
  

Správa vozidel, kniha jízd 
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Funkce / vlastnost systému FREE PLUS 

Exporty (do MS Office, Libre Office, do TXT, CSV nebo XML souborů) 
  

Importy (faktury z e-shopů nebo od dodavatelů, platby z bankovnictví, adresář a další) 
  

Reporty (DPH, hospodářský výsledek, daň z příjmů, SP a ZP...) 
  

Daňová přiznání (DPFO, ZP, SP, DPH, DS, kontrolní hlášení...) 
  

Grafy (vývoj zisku, struktura nákladů, struktura výnosů...) 
  

Kontextová nápověda 
  

Neobsahuje reklamu 
  

Uživatelské účty a přístupová práva k funkcím programu 
  

Rozšířená přístupová práva (na jednotlivé záznamy) 
  

Síťový režim s SQL serverem 
  

Spouštění z USB nebo z Google Disku 
  

 
Legenda: 

 … funkce je v dané verzi licence plně k dispozici bez jakýchkoliv omezení 
 … funkce je k dispozici zdarma k vyzkoušení pro prvních 200 záznamů (u reklam 50 záznamů) 
 … funkce není v dané licenci obsažena 
 … volitelný (přídavný) modul k přikoupení (k PLUS či FREE licenci) 

Licence PLUS a licence na doplňky a volitelné moduly mohou být buď časově neomezené anebo lze volit levnější variantu 
na 1 rok. Žádné další poplatky kromě ceny licence platit nebudete, aktualizace jsou u nás vždy zdarma. 

Všechny placené licence (PLUS či přídavné moduly) jsou přenositelné na nový hardware. Zakoupenou licenci lze bezplatně 
(ale maximálně 1x za měsíc) přenést na nové zařízení (počítač nebo USB disk). Nestane se Vám tedy, že byste o zakoupenou 
licenci přišli kvůli výměně zařízení. 

Při přechodu z FREE na PLUS či po zakoupení přídavného modulu není třeba reinstalovat systém nebo převádět data, 
rozšíření se jen odemkne licenčním klíčem, který u nás zakoupíte. Pokud chcete tento klíč zakoupit, můžete použít funkci 
v PROFITu (menu Systém → Přejít na rozšířenou licenci pro licenci PLUS anebo volby pod menu Nastavení → Moduly pro 
přídavné moduly) nebo využít objednávkový formulář na našich stránkách anebo nás můžete kontaktovat. 

Informace o aktuálních cenách za licence PLUS a rozšiřující moduly najdete na stránce: 

www.lpsoft.cz/cenik.htm 

Zakoupením licence PLUS či přídavného modulu podpoříte vývojový tým a umožňujete další rozvoj systému PROFIT, za 
případné zakoupení licence Vám proto předem děkujeme.  

 

 


