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1. Import faktur ve formátu Pohoda.xml a Money.xml 

Nově je možné do podvojného účetnictví importovat faktury ve formátu Pohoda.xml a 
Money.xml. Importy fungují například i pro import faktur ze Shoptetu. 

Služby – Servis -> Import účetního deníku -> vyberte typ importu Money.xml / Pohoda.xml 
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2. Uživatelské výpisy – nové tlačítko „Plné >“ 

V Uživatelských výpisech režim Návrh nově naleznete na záložce „Položky“ tlačítko . 

Tlačítko zařadí do vybraných položek pouze ty sloupce dané tabulky, které obsahují nějaký 
záznam. 

 

 

 

3. Rychlý tisk podle nastaveného filtru 

Na záložce seznam si uživatel může často nastavit filtr nebo i pořadí sloupců v gridu. Pak by 
takto vybranou tabulku chtěl rychle vytisknout, aniž by musel výběr složitě tvořit. Umožní mu 

to nová funkce spuštěná klepnutím pravého tlačítka myši na tlačítko  (uživatelské 
výpisy), (počítadlo řádků), klávesová zkratka Alt + F9 nebo horní lištové menu Tabulka -> 
Tisk tabulky podle gridu.  

Tabulka zobrazená podle nastaveného filtru se otevře v uživatelských výpisech, kde ji můžete 
ihned vytisknout, převést do pdf, excelu nebo poslat e-mailem.  

Tlačítko  (uživatelské výpisy) a (počítadlo řádků) naleznete na mnoha místech 
našich programů: 
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Klepnutím pravého tlačítka myši na tlačítko  (uživatelské výpisy), (počítadlo řádků) 
otevřete tabulku zobrazenou podle nastaveného filtru v uživatelských výpisech. 
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Výběr můžete bez jakýchkoli dalších úprav ihned vytisknout , převést do 

pdf , excelu   nebo poslat e-mailem . 

 

Uživatelské výpisy Vám dávají mnoho dalších možností úprav tisku, například tisknout pouze 

sloupce, které obsahují nějaký záznam (tlačítko ). 
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4. Uživatelské výpisy – zobrazené položky, součty 

V Uživatelských výpisech, režimu Návrh na záložce Položky nově naleznete pole „Netisknout 
v detailu položky“ a „Nepočítat součty pro číselné položky“. 

 - F1 nabídne na výběr sloupce z 

výběru obsahující čísla. U vybraných sloupců  se nebude tisknout součet. Například 
nemá smysl sčítat čísla dokladů, zakázek, souvztažností atp. Díky tomu se zúží sloupce, které 
nesčítám (upraví se šířka sloupců). 

 - F1 nabídne všechny sloupce z Výběru, které 

zůstanou v datech, ale vybrané sloupce  se nebudou tisknout. V datech mohou být 
potřeba například kvůli tomu, že jsou obsaženy ve výpočtu kalkulovaného sloupce nebo kvůli 
seřazení (př. report je seřazen a posčítán po firmách, ale název firmy pak už nemusí být 
znovu zapsán v každém řádku reportu). 
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5. Kontrolního hlášení – změna na serveru finanční 

správy při načítání 

Na serveru Finanční správy se vyskytl problém s načítáním xml souborů Kontrolního Hlášení. 
Tento problém se dá obejít načtením souboru přes elektronická podání na Mojedane.cz  
(https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare?nacteni=1). 
 
V aktuální verzi programu jsme tuto stránku nastavili jako výchozí.  
 

Portál daňové správy: 
 

 

Tlačítko otevře výběr cesty k souboru na vašem počítači. Použitím 

kláves CTRL+V zapíšte jméno souboru, kde je soubor XML uložený.  

 

Tlačítko vpravo otevře výběr, kde zvolíte "do stejného typu formuláře". 

 

mailto:zdenek.krejci@comsys.cz
http://www.comsys-sw.cz/


 

 
Telefon E-mail IČO DIČ 
224 911 583 zdenek.krejci@comsys.cz 13150529 CZ6209260915 

224 911 584 http://www.comsys-sw.cz   8/15 

Tlačítko načte váš soubor do formuláře. 

Úprava a oprava formuláře: 
 

Pomocí tlačítek vpravo je možné prohlížení, kontrola chyb a 

úpravy formuláře. 

Úprava ve formuláři. Vybere se, která stránka se bude 

opravovat. 

Protokol chyb zobrazí nalezené chyby. Jsou-li závažné, tak není 

možno formulář odeslat. Zvolením řádku s chybou se 

dostanete do formuláře, kde je označená a můžete je opravit. 

Když je vše v pořádku, použijte tlačítko odeslání písemnosti. 

 

6. Zrychlení vyhledávání v podrobném filtru 

V některých agendách se také pro podrobné vyhledávání používá filtr . 
Tento filtr může vyhledávat ve zvolených položkách (sloupcích) tabulky. 

Uživatel zapisuje hledaný výraz do filtru -> program nabízí pouze věty, které tento výraz 
obsahují. 

Položky, v kterých se filtruje se vždy zobrazí, když se kurzorem ukáže na ikonku lupy. 

 - podle zadaného filtru jsou vyhledány věty 

 - zvolenému filtru neodpovídá žádná věta 

Klepnutím na křížek -  - vymaže filtr. 

Datum se zadává ve tvaru – dd.mm.rrrr. Den-Měsíc-Rok. 

Pokud filtr vyhledává v tabulce s velkým množstvím položek, může být vyhledávání poměrně 
pomalé. 

Zrychlení se dá dosáhnout omezením počtu vyhledávaných sloupců nebo nastavením 
začátku vyhledávání, až po zmáčknutí klávesy Enter. 

1) Omezení počtu prohledávaných sloupců 

Standardně vyhledává filtr pouze v textových položkách. Ale 
uživatel má možnost změnit výběr sloupců, které filtr 
prohledává. 

Kliknutím myši na ikonku lupy -  - se zobrazí tabulka položek 
použitých v tabulce. Uživatel vybere, ve kterých položkách 
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bude filtr vyhledávat. Výběr zůstane nastavený nastálo, nemusí se opravovat. 

2) Vyhledávání až po zmáčknutí klávesy Enter 

Parametr "Rychlé hledání průběžně při počtu vět v tabulce do ... quickfilter" 
(QUICKF_VET_DO) určuje, od jakého počtu vět se v tabulce vyhledává v rychlém filtru až o 
zmáčknutí klávesy Enter. Implicitní nastavení je 10 000 vět. Pokud chcete vyhledávání 
zrychlit nastavte parametr na nižší hodnotu. 

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> parametr QUICKF_VET_DO 

Při zapisování a vyhledávání je v případě vyhledávání v rychlém filtru až o zmáčknutí klávesy 

Enter podbarvení pole filtru i při zapisování stále žluté . 

 

 

 

 

7. Záloha dat – úpravy 

Na hlavní obrazovce Služby – Servis -> Záloha  
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Volba souborů zálohy 

Zjednodušení výběru všech nejčastěji používaných 
tabulek 

Tlačítko  -> volba ZAKLAD 
(Základní tabulky zákazníka) 

Označeny k zálohování  jsou například tabulky 
Adresy, Účetní deník, Účetní osnova, Měny, Kurzy, 
Souvztažnosti. 

Nejsou zařazeny  Pokud je chcete nějaké 

tabulky přidat, pak je v seznamu označte  
ručně. 

Způsob zápisu zálohy 

 - Záloha dat kopíruje strukturu uložení dat v programech, je 
bezpečnější a lze s ní jednodušeji manipulovat i mimo program. Nevýhodou tohoto způsobu 
zálohy je, že ji starší verze programů neumí načíst (před 08/2022). Načtení zálohy v 
aktuálních verzích programu automaticky data načtení prohledávají pro oba způsoby zálohy. 

 - Starší způsob zálohy dat, který je nutné použít, pokud se budou 
data načítat ze zálohy do verzí programu starších než 08/2022. 

 Uložení stávajícího nastavení pro příští zálohování  

Tlačítko  - uloží nadefinovaný výběr pro další zálohování. Při příštím 
otevření agendy Záloha budou vybrané ty soubory, které se uložily při volbě ulož seznam 
vybraných. 
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8. Kontrola DIČ 

Změna VIES 

Došlo ke změnám ve webové službě VIES, která se využívá pro kontrolu DIČ v registru plátců. 
Pro správnou funkci kontroly DIČ je nutné nainstalovat novou verzi programu (16.8.2022 a 
novější). 

Kontrola DIČ tlačítkem/ hromadná kontrola DIČ 

Kontrola DIČ v Adresách - tlačítko . V protokolu o kontrole lze nově tlačítkem 

 zobrazit také historii kontrol. 

 
 
Hromadná kontrola DIČ: 

V Účetním deníku naleznete Horní lištové menu Kontroly -> Hromadná kontrola DIČ CZ 
v dokladech 
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Kontroly DIČ při zpracování DPH: 

Při zpracování výkazů přiznání k DPH je možné tisknout různé kontrolní soupisy a jedním z 
nich je sestava Kontrola DIČ VIES. Ta spustí hromadnou kontrolu DIČ v dokladech patřících do 
období vykazovaného v přiznání DPH.  

 

Na záložce Soupis -> Tisk Kontrola DIČ VIES 

 

Kontrola zobrazí v prohlížeči protokol s kontrolami DIČ, který je možné vytisknout. 

Na jeho konci naleznete soupis nalezených problémů v kontrolovaných DIČ. Tato 
rekapitulace byla zdokonalena nyní vypisuje neplátce (odhalí, když se nějaká organizace 
stane neplátcem), nespolehlivé plátce a DIČ která se nepovedlo ověřit (např. pro 
nefunkčnost serveru). 
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9. Velikost ukládaných obrázků 

Nově je možné zvolit si velikost obrázků ukládaných do záložky Foto + dokument (nebo 

tlačítkem ) nastavením parametrů OBR_MAX_WIDTH a OBR_MAX_HEIGHT. 

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> OBR_MAX_WIDTH a 
OBR_MAX_HEIGHT 

Do parametru se zadává maximální rozměr obrázku v pixelech. Implicitně je nastaveno 800 
šířka (width) a 800 výška (height). Pomocí těchto parametrů lze nastavit ukládání obrázků ve 
větším rozlišení než bylo možné doposud (př. 1500 x 1500 nastavení viz obrázek). Obrázky se 
ukládají ve stejném poměru stran, ale oříznou se na velikost tak, aby větší rozměr odpovídal 
tomu zadanému v příslušných parametrech. 
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10. Otevření www stránky programu z hlavní 

obrazovky 

Klepnutím levého tlačítka myši na ikonu programu otevřete hlavní stránku programu. 

Klepnutím levého tlačítka myši na dolní lištu otevřete www.comsys-sw.cz . 

 

11. Otevření www stránky daňového portálu 

z Nápovědy 

Nově je možné rychlé otevření www stránek daňového portálu z hlavní obrazovky programu. 

Horní lištové menu Nápověda -> www daňový portál 

Otevře se www stránka pro načtení souboru na daňový portál.  
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