
Roční závěrka 

Kontrolní funkce  

a. Nastavení účetní osnovy - kontrola a nastavení účtů (nákladové, výnosové, závěrkové, podrozvahové atd.)  včetně 

       opisu nastavení účtové osnovy.  

b. Kontrola účetní osnovy  -  kontrola  účtů (účtováno na účty, neexistující v syntetické osnově či analytické osnově,     

                                  kontrola konečných stavů na účtovou osnovu) včetně opisu nalezených chyb 

c. Kontrola zůstatků  - kontrola zůstatků účtů dle nastavené pohyby účtů (aktivní, pasivní, závěrkové atd.) včetně opisu 

d. Kontrola členění účetnictví - kontrola účtů dle nastaveného členění (střediska, zakázky, atd.) včetně opisu nalezených        

                                      chyb (opis účtů s nezadaným povinným členěním, opis účtů se zadaným členěním i  

                                      když není povinné) 

 

Parametry roční závěrky  
 - zkontrolovat, případně nastavit parametry roční závěrky 

 

Parametry obecné: 
Zobrazují nastavení období pře závěrkou a po závěrce  - účetní,  aktuální, DPH a  uzavřené  

 

 



Parametry pro výpočet daně:  
 

Parametry výpočtu -  syntetický účet darů,  syntetický účet odpisů,  procento daně z příjmů  

 

 

 

Účtovací předpisy - předpis daně splatné, běžné a mimořádné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parametry uzavření hlavní knihy - konečný účet rozvážný,  účet hospodářského výsledku, počáteční účet rozvážný,    

                                               hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení  

 

Roční uzávěrkové daňové operace  
 

 Jednotlivé kroky roční závěrky provádíme kliknutím na příslušnou volbu (výpočet základu daně,  uzavření 

hlavní knihy, otevření hlavní knihy, počáteční stavy) a následným spuštěním funkce tlačítkem "Provést" 

 

Opakování funkcí roční závěrky  
 Funkce "Výpočet základu daně" a "Uzavření hlavní knihy" lze  opakovat (zrušit)  tlačítkem ""Zrušit" .  

 

 

 

Postup roční závěrky: 

1. Výpočet daně a zaúčtování 
 a) Výpočet základu daně + převod dat do přiznání k dani z příjmu   

 b) Daňové přiznání  + zaúčtování vypočtené daně  

2. Uzavření hlavní knihy (+opis)  

3. Otevření hlavní knihy (+opis)  

4. Počáteční stavy (vytvoření archivu za uzavíraný rok, výpočet nových počátečních stavů) 



 
1.Výpočet daně a zaúčtování 
 
   a) Výpočet základu daně + převod dat do přiznání k dani z příjmu    
         

    Výpočet základu daně - funkcí lze provést korekci hospodářského výsledku před zdaněním - korekce se provede 

úpravou  účetní hodnoty jednotlivých účtů na hodnoty daňové a dále zadáním částek zvyšujících a snižujících základ 

daně  

 

 



 

 

 
Převod dat do přiznání k dani z příjmu  - po uložení upraveného základu daně provedeme  načtení údajů tlačítkem 

"Načtení údajů z výpočtu základu daně"  - na dotaz lze dotáhnout i textové údaje o firmě (název firmy, IČ ....)   

 

 
         

 Po načtení údajů spustíme tlačítkem "Provést" a na následné obrazovce tlačítkem "Aktualizace" spustíme 

vlastní formulář pro zadávání údajů daně z příjmů. Formulář je koncipovaný jako originální příslušný tiskopis pro  

vyplnění daně z příjmů včetně potřebných příloh.  Přiznání k dani z příjmů právnických osob umožňuje kompletní 

zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob. Vyplnění tohoto formuláře se provede jednoduchým a 

přehledným způsobem. Výpočet všech počítaných položek probíhá automaticky s veškerými nutnými kontrolami, stejně 

jako dotahování do příslušných kolonek, převody mezi jednotlivými oddíly "přiznání". Tisk "Přiznání " je ve tvaru 

požadovaném Finančními úřady.  
 

 

 



 
 
 Po vyplnění všech příloh a všech údajů v DAP lze všechny potřebné tiskopisy vytisknout. Při návratu z 

formuláře se při nenulové dani z příjmů  zobrazí dotaz "Provést zaúčtování daně" + částka v Kč. Při kladné odpovědí 

bude příslušná částka zaúčtována s agendou "N" (danění)  dle účtovacích předpisů v parametrech roční závěrky 

(Účtovací předpisy - předpis daně splatné).  
 

 

 

 
 Po zaúčtování daně je třeba vytisknout veškeré potřebné sestavy (hlavní kniha, účetní deník-zaúčtování 

daně,...). Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty je pro potřebu odeslání v elektronické podobě vytisknout ve variantě "Výkaz".  

Zde je pro organizace účtujících podle vyhlášky 500  a 504 nutné provést případné zaokrouhlení.(zobrazovaný údaj 

"Rozdíl" musí být nula - viz. obrázek níže). Pozor - zaokrouhlení položek Rozvahy - "Aktiva - minulé období", "Pasiva 

- minulé období"  a Výkazu zisku a ztrát - "Minulé období" musí být shodné se zaokrouhlením  minulého účetního 

období. 
 



 

 

 

 
 Pokud máme Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty v zaokrouhleném stavu připraveny,  může se  přistoupit k 

odeslání v elektronické podobě. Odeslaní provedeme na stránce daňového přiznání. Při zaškrtnuté volbě „Spustit 

kontrolní program MF“  se tlačítkem "Vytvoření a uložení souborů XML"  automaticky spustí daňový portál MF a 

vytvořené soubory (Přiznání k dani včetně Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty) se načtou funkcí "Načtení souboru", kde 

přes tlačítko "Procházet" se vyhledá soubor v příslušné složce na Vašem PC a funkcí "Načíst" se natáhne na daňový 

portál MF nebo lze název souboru do kolonky „Otevřít soubor“ na portálu MF dotáhnou jednoduše stiskem Ctrl+V – 

kde je název souboru automaticky uložen.  
 

 

 
 



 Po načtení souboru se případné chyby upraví funkcí "Úprava ve formuláři". Po odstranění případných chyb a 

kontrole funkcí "Kontrola stránky" se soubor odešle funkcí "Odeslání písemnosti". Firmy, které mají elektronický 

podpis, vyberou příslušný podpis a podají tiskopis (tlačítko "Podat"). Firmy, které nemají podpisový certifikát, zvolí 

variantu "Nepodepisovat" a musí vyplnit e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána zpráva o doručení. Zpráva 

informuje, že podání bylo přijato a je třeba jej potvrdit písemně s podpisem statutárního zástupce. Další variantou 

odeslání souboru je přes „Datovou schránku“. Tiskopisy lze vytisknout funkcí "Úplný opis k tisku".  
 
2. Uzavření hlavní knihy (+opis)  
 Funkci provedeme kliknutím na tlačítko "Uzavření hlavní knihy" a následným stiskem tlačítka "Provést". 

Funkce provede ještě jednou kontroly účtové osnovy, dále úklid dat na zadané úklidové "cesty" - viz. Služby-> -

>Parametry->Obecné->Složky pro úklidové soubory a následně tzv. uzavření účtů přes účet "Konečný účet rozvážný" - 

viz. Roční závěrka->Parametry->Uzavření/Otevření hlavní knihy. 
 

  

Uzavření HK je signalizováno zaškrtnutým "checkboxem" (zaškrtávacím polem). Uzavírané účty se vytisknou 

tlačítkem "Opis uzavření hlavní knihy" a následným stiskem tlačítka "Provést". 
 
3. Otevření hlavní knihy (+opis)  
 Funkci provedeme kliknutím na tlačítko "Otevření hlavní knihy" a následným stiskem tlačítka "Provést". 

Funkce provede tzv. otevření účtů přes účet "Počáteční účet rozvážný" - viz. Roční závěrka->Parametry-> -

>Uzavření/Otevření hlavní knihy. Otevření HK je signalizováno zaškrtnutým "checkboxem" (zaškrtávací polem). 

Otevírané účty se vytisknou tlačítkem "Opis otevření hlavní knihy" a následným stiskem tlačítka "Provést". 
 

 



 

4. Počáteční stavy (vytvoření archivu za uzavíraný rok, výpočet nových počátečních stavů) 
 Funkci provedeme kliknutím na tlačítko "Počáteční stavy" a následným stiskem tlačítka "Provést". Dokončení 

funkce je signalizováno informací "Závěrka proběhla O.K.". 

 

  

  

 Po provedení kompletní roční uzávěrky je stav uzavíraného roku uschován v podadresáři s datem uzávěrky. K 

těmto datům lze i po závěrce přistupovat (v omezeném rozsahu), pokud při spuštění programu při výběru firmy 

označíme, že chceme zobrazit včetně historie a u příslušné firmy vybereme příslušné uzavřené období. Data jsou 

používána při funkcích, které vyžadují přístup k více účetním obdobím do minulosti  

 

 


