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Změny v programu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ v roce 2018 
 
 
Výkazy - Rozvaha a výsledovka 
V důsledku vyhlášky č.441/2017 Sb. dochází pro účetní období 2018 ke změně ve výkazu 
Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát. 
 
Pro promítnutí změn je potřeba po aktualizaci provést v roce 2018 - Načtení vzorů Rozvahy a Výsledovky a 
načtení odkazů. 
 
Změny také obsahují rozšiřující možnost vykazování zůstatků účtů časového rozlišení aktiv a pasiv. Buď v 
položkách Pohledávek a Závazků nebo jako dosud v položkách Časového rozlišení aktiv a Časového rozlišení 
pasiv. 
 
C - Oběžná aktiva nebo Závazky 
D - Časové rozlišení aktiv nebo Časové rozlišení pasiv 
 
Export Rozvahy – Micro 
Pro export Rozvahy do souboru XML pro elektronické podání byla přidána možnost 
exportovat Rozvahu v rozsahu Micro – pro micro účetní jednotky. 
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GDPR 
Samostatný dokument GDPR.docx. 
 
Rozvaha a výsledovka v cizí měně 
 
Nové výkazy: 
Rozvaha: 
Rozvaha - cizí měna - rozvaha se tiskne ve zvolené cizí měně. Výpočet probíhá zadaným 
kurzem. 
Rozvaha - cizí měna - tisíce - rozvaha se tiskne ve zvolené cizí měně v tisících. Bez korekce ze 
zaokrouhlení. Výpočet probíhá zadaným kurzem. 
 
 
Výsledovka: 
Výkaz z + z - výkaz zisku a ztrát se tiskne ve zvolené cizí měně. Výpočet probíhá zadaným 
kurzem. 
Výkaz z + z - tisíce - výkaz zisku a ztráta se tiskne ve zvolené cizí měně v tisících. Bez korekce 
ze zaokrouhlení. Výpočet probíhá zadaným kurzem. 
 
Výpočet probíhá zadaným kurzem bez korekce ze zaokrouhlení. 
 
Rozvaha kontrola částek aktiv a pasiv 
 

 
Porovná se celková částka aktiv a pasiv a zobrazí se částky. Jestliže se nerovnají rozdíl je 
zobrazen červeně. 
 

 
 
 

 
 
 


