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Změny v programu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ v roce 2019 
 
Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č. 21 
Do programu byl přidán nový formulář: 
Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č.21. 
Platnost formuláře od 1.4.2019. 
 
Kontrola duplicity evidenčních čísel dokladů 
 
Je možné kontrolovat duplicitu evidenčních čísel dokladů. 
Kontrola je v agendě DPH na záložce Soupis. 
 

 
 
Kontrolují se duplicitní evidenční čísla v rámci jednoho DIČ pouze v nastaveném pracovním 
období. 
 
Změny v Kontrolním hlášení  
Daňový balíček obsahuje také změnu struktury Kontrolního hlášení, která bude platit od 1. 
10. 2019. 
Za období od 1.10.2019 se bude používat nová struktura tiskopisu i elektronického podání.  
Ke změnám dochází v části A.4. a B.2. v souvislosti s rozšířením možností oprav 
u nedobytných pohledávek. Pro příslušné opravy bylo zavedeno nové označení ve sloupci 
Opravy u nedobytné pohledávky. 
 
Položka Opravy u nedobytné pohledávky nabývá hodnot v řádku A4  
N -  nejedná se o opravu nedobytné pohledávky 
P – jedná se o opravu podle § 46a násl. ZDPH 
A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019 
 
 
Položka Opravy u nedobytné pohledávky nabývá hodnot v řádku B2  
N -  nejedná se o opravu nedobytné pohledávky 
P – jedná se o opravu podle § 74a ZDPH 
A – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019 
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Pokud se jedná o běžné plnění, tak v dosavadním sloupci "§ 44 ZDPH" (nově se jedná o 
sloupec "Opravy u nedobytné pohledávky"), tak se dosud u běžného plnění toto políčko 
ponechávalo nezaškrtnuté, od 1.10.2019 se do něho bude uvádět kód "N". 
 
Účetní deník 
Do účetního deníku byla přidána položka ONP – Opravy u nedobytné pohledávky. 
 

 
Pokud se nebude položka ONP zobrazovat, je potřeba ji vybrat do zobrazených sloupců. 

Uživatel k tomu může použít  tlačítko  
 

 
Pro vyplnění položky ONP  použijte klávesu F1. 
 

 
 
Položka ONP byla také přidána do Filtru účetního deníku. 
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Klávesa F1 zobrazí nabídku: 

 
 
Tisk účetního deníku 

Položka ONP se také tiskne v tisku 10. Deník – KH. 

 
 
Kontrolní hlášení 
Změna tiskopisu kontrolního hlášení. 
 
Tisk Kontrolního hlášení 

 
 
Elektronické podání 
Změna struktury souboru XML.  Položka ONP – Opravy u nedobytné pohledávky.  
 
Soupisy DPH 
Položka ONP se tiskne v soupisech daňových dokladů. 
Nastavení: 
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