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1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace
Jednoduchost  zadání  formy  a  algoritmu  výkazu  vychází  z  legislativních

předpisů a směrnic pro tyto výkazy.

Možnost  uživatelsky  zadávat  tyto  výkazy  znamená  nezávislost  výkazů
na konkrétním programu a tím nezávislost změn výkazu na řešiteli (tvůrci) programu.

Obecnost algoritmu zadání výkazů dává možnost uživateli vytvářet si výkazy
dle vlastních potřeb v potřebném množství.

Možnost  uživatelsky  vytvářet,  případně  modifikovat  existující  výkazy
neznamená,  že  tuto  činnost  musí  uživatel  sám  vykonávat.  Tuto  činnost  může
vykonávat  tvůrce  programu jako placenou službu uživateli,  případně  distribuovat
parametry výkazů ve formě datových souborů, při legislativních změnách výkazů.

Každý  výkaz  je  určen  algoritmem  výpočtu  výkazu  a  formou prezentace
výkazu (formulářem). Forma a algoritmus jsou na sobě nezávislé, to znamená, že pro
určitý  algoritmus je  možné  použít  více  formulářů prezentace  a  naopak,  určitý
formulář je  použitelný  pro  různé  algoritmy.  Vzájemná vazba mezi  algoritmem a
formulářem je určena v katalogu výkazů.

1.1. Algoritmy výkazů

Za algoritmus výkazu je považován popis jednotlivých řádků výkazu z hlediska
obsahu. Každý řádek výkazu je popsán následujícími informacemi:

číselné (případně textové) označení řádku,

textový popis řádku,

pořadové číslo řádku (jednoznačné v rámci výkazu),

typ popisu řádku v tiskovém formuláři,

příznak  pro  zaokrouhlení  (pokud  je  příznak  nastaven,  není  k  tomuto  řádku
přičítána chyba ze zaokrouhlení součtového řádku, jehož je tento řádek součástí).
Příznak bude mít například řádek základního jmění v rozvaze (základní jmění se
musí shodovat s hodnotou zapsanou v obchodním rejstříku), nebo řádky, které se
týkají dotací, daní apod. (příznak se nastavuje tlačítkem "mezerník").

typ řádku " "     - položkový řádek (obsahuje seznam účtů, případně skupinu účtů,

"�"  -  součtový řádek (obsahuje matematický výraz definující součet
řádků v rámci sloupce),(nastavuje se tlačítkem "mezerník").

„=“    - výpočtový řádek, (obsahuje algoritmus výpočtu obsahující adresy
polí, konstanty a operátory) výkazy tak je možné využívat i
pro výpočet ekonomických ukazatelů. 

Algoritmus řádku (6x pro šest sloupců výkazu)



Algoritmus položkového řádku

- znaménko (+/-), pokud není uvedeno, je považováno jako  "+"

- znak intervalu ".." uvedený mezi dvěma čísly učtu znamená zadání pro všechny
účty v rozsahu intervalu,

-  číslo  účtu (včetně  analytické  evidence,  otazníková  konvence  -pokud  není
vyplněno všech šest míst, jsou považována chybějící místa jako otazníky),  Pozn.:
Pokud je na 4. místě čísla účtu uveden znak "a", účet do řádku  nevstupuje, dokud
není znak "a" nahrazen konkrétní analytikou.

- podmíněný zápočet obratu účtu (znak "K", "Z", "X", "Y" nebo
nic). 

- "K " - zápočet účtu v případě kladného zůstatku účtu,   

- "Z" - zápočet účtu v případě záporného zůstatku účtu,   

- "X"  - zápočet účtu v případě kladného obratu účtu, 
  

- "Y"  - zápočet účtu v případě záporného obratu účtu    

- "nic"- zápočet účtu vždy.    

Tento údaj není povinný.

Způsob nápočtu účetních záznamů  do řádku. Pokud údaj není uveden, provádí se
nápočet  konečných  zůstatků  účtů  (u  účtů  aktivních,  pasivních,  rozvahových  a
podrozvahových) nebo obratu (u účtů nákladových, výnosových). Dále mohou být
zadány hodnoty :   

- "M " - obrat strany MD   

- "D"  - obrat strany Dal,   

- "P"  - počáteční zůstatek na začátku zvoleného období,   

- "R"  - obrat za zvolené období,   

- "E"  - konečný zůstatek na konci zvoleného období).

Příklad použití : 336K, 3431, 324P, 311001, 36..37,tento výraz znamená, že do řádku
výkazu bude započteno :

- konečný zůstatek účtu 336, pokud je kladný,

- konečné  zůstatky  účtů  343  všech  analytických  evidencí
začínající číslem "1" 

-  počáteční zůstatek účtu 324,

-  konečný zůstatek účtu 311 (SÚ) 001 (AE),

-  konečné zůstatky všech analytik účtů skupina  36 a 37. 

Algoritmus součtového řádku



Matematický  výraz  složený  z  čísel  řádků  a  znamének  "+",  resp.  "-",   určující
součtový řádek výkazu nebo znak ".." intervalu mezi čísly řádku znamená součet
všech řádků z intervalu.

Příklad použití : 8+13-15-17

tento výraz znamená, že do řádku výkazu budou započteny kladně hodnoty řádků 8 a
13, záporně hodnoty řádků 15 a 17  

08..10  je stejné jako 8+9+10

-08..10  je stejné jako -8-9-10

Algoritmus výpočtového řádku
Matematický výraz obsahující např. adresu nesoučtového pole výkazu (*) ve formátu
(ř.s),  kde  ř  je  řádek  a  s je  sloupec  pole  algoritmu.  Dále  konstantní údaje  (bez
tisícových  oddělovačů)  s desetinou  tečkou  nebo  čárkou,  které  jsou  odděleny
operátory  +  -  *  /.  Výpočty  jsou  prováděny chronologicky,  složené závorky není
možné  používat.  Součtové  řádky  jsou  počítány  až  po  zpracování  „výpočtových“
řádku..

Např.:  (5.1)*1,23   znamená, že hodnotu 5.řádku, 1.sloupce je vynásobena
číslem 1,23.

1.2. Distribuce algoritmů výkazů 

Algoritmy statistických výkazů jsou uloženy ve třech úrovní souborů :

- Distribu ční vzorové algoritmy výkazů 
Soubor  distribučních  vzorových  algoritmů  výkazů  je  dodáván  distributorem
programu,  při  upgrade programu je  vždy přepisován a je  uložen v programovém
adresáři  systému  IES.  Obsahuje  algoritmy  statistických  účetních  výkazů  pro
podnikatele, příspěvkové a neziskové organizace.  Distribuční vzorové algoritmy je
možné  kopírovat  do  Vzorových  algoritmů v  nabídce  Vzorové  algoritmy výkazů
stiskem tlačítka <Vložení> a dále <F7> se otevře nabídka zdrojových výkazů  pro
výběr. 

- Uživatelské vzorové algoritmy výkazů

Soubor  vzorových  algoritmů  výkazů  je  možné  chápat  jako  uživatelský  archiv
vzorových  algoritmů  výkazů, který  si  uživatel  sám  doplňuje  o  další  vzorové
algoritmy výkazů buď vlastní tvorbou nebo doplňováním ze souboru Distribučních
vzorových algoritmů výkazů.

- Uživatelské upravené algoritmy výkazů 

Soubor upravených algoritmů výkazů obsahuje algoritmy statistických výkazů, které
uživatel  využívá pro svou potřebu a které si také  upravil  dle své vlastní účtové
osnovy.  Vzorové  algoritmy  neobsahují  konkrétní  analytiky  syntetických  účtů



(analytická evidence je v kompetenci účetní jednotky), ale pouze syntetické účty, kde
je nutná analytická evidence, je za syntetickým účtem uvedeno písmeno "A" (např.
311a). Písmeno "a", resp."A" musí být nahrazeno konkrétní analytikou, má-li být
účet  do algoritmu zahrnut.. 

Vzorové algoritmy je možné kopírovat do Upravených algoritmů v nabídce Upravené
algoritmy výkazů stiskem tlačítka  <Vložení> a dále <F7> se otevře nabídka 
vzorových výkazů pro výběr. 

1.3. Formy prezentace výkazů (formulář)

Forma výkazu je  dána parametrickým souborem formulářů  FORMxxxx.INI
(znakové  formuláře  DOS)  a  grafickými  formuláři  (WIN),  které  jsou  uloženy
v adresáři FORMUL.SIN v datové oblasti instalace IESWIN.

1.4. Katalog výkazů

Soubor katalog výkazů,  je možné si  představit  jako seznam výkazů,  kde je
přiřazen  k jednotlivým  algoritmům  formulář  prezentace.  Tento  seznam  obsahuje
následující informace.

- identifikace algoritmu výkazu,
- stručný popis výkazu (textový údaj),
- identifikace formuláře prezentace výkazu. 
- nastavení metody zaokrouhlení, období a výběr účtů (daňové, nedaňové, 
všechny, dělení účtů dle činnosti – hlavní, resp.hospodářská) pro jednotlivé 
sloupce výkazu. 

Pozn.: Nastavení je vždy aktualizováno každým zpracováním výkazu (poslední 
stav).

1.5. Příprava a zpracování statistického výkazu

Předpokladem  úspěšného  zpracování  výkazů  je  správně  nastavený  účtový
rozvrh.  Podkladem  pro  úpravu  účtového  rozvrhu  je  Protokol  o  existenci  účtů
v účtovém  rozvrhu (nabídka  Ostatní  funkce  -  Kontrolní  vazby  -  Rovnost stran
MDxDal,  existence účtů v účtovém rozvrhu) a v nabídce Výkazy - Kontrolní chody
parametrů  výkazů  -  Kontrola účetního rozvrhu Protokol  o kontrole shody druhu
analytických účtů v rámci SÚ. 

Postup zpracování výkaz ů:

1.5.1. Zařazení výkazu do souboru upravených algoritmů výkazů

-  zkopírování  algoritmu  výkazu  ze  zdrojových  do  vzorových  algoritmů  funkcí
Parametry výkazů - Vzorové algoritmy

- zkopírování   vzorového  algoritmu  do  souboru  upravených  algoritmů  funkcí
Parametry výkazů - Upravené algoritmy.

1.5.2. Úprava algoritmů výkazů (upravených) 



- dle Protokolu o kontrole upravených algoritmů  (vytisknout lze funkcí  Kontrolní
chody parametrů  výkazů  -  Kontrola  parametrů  výkazu  -  Upravené algoritmy)  se
provede  úprava  algoritmů  na  podmínky  uživatele  funkcí  Parametry  výkazů  -
Upravené algoritmy

1.5.3. Příprava formuláře pro tisk výkazu, tj.  Zařazení výkazu do katalogu
výkazů  funkcí Katalog výkazů.  

1.5.4. Tisk  výkazu  -  Zpracování  a  tisk  výkazu probíhá  pomocí  funkce
Zpracování výkazů. 

ad 1.5.1) Zařazení výkazu do souboru upravených algoritmů výkazů

Do souboru  upravených algoritmů výkazu se provede zařazení  příslušného
algoritmu  ze souboru  vzorových  algoritmů  funkcí  Výstupní  sestavy  -  Výkazy  -
Parametry výkazů - Upravené algoritmy. Po stisknutí tlačítka <CTRL V > se zadává
označení  vzorového  algoritmu  výkazu pro  vkopírování  do  souboru  upravených
algoritmů  výkazu.  Zde  je  možné  využit  nápovědu  seznamu vzorových  algoritmů
stisknutím tlačítka <F7>. Nastavením zvýrazněného pruhu na požadovaný algoritmus
(  <↓>,  <↑>,  <PgUp>  <PgDw>)  a  stiskem  tlačítka  <Enter>,  zadání  označení
(identifikaci)  upraveného algoritmu  dojde  k  vkopírování  vzorového  algoritmu  do
souboru upravených algoritmů.

Do souboru upravených algoritmů je možné pořizovat také přímo nové výkazy
po stisknutí tlačítka <Ins>. Rušit algoritmy je možné po nastavením zvýrazněného
pruhu na požadovaný algoritmus ( <↓>, <↑>, <PgUp> <PgDw>) a stiskem tlačítka
<Del>

ad 1.5.2) Úprava algoritmů výkazů (upravených)

Upravené algoritmy výkazů lze upravovat funkcí Upravené algoritmy stiskem
tlačítka ENTER. Vzorové algoritmy neobsahují konkrétní analytiky syntetických účtů
(analytická evidence je v kompetenci účetní jednotky), ale pouze syntetické účty a
tam kde je nutná analytická evidence je za syntetickým účtem uvedeno písmeno "A"
(např.  311a). Písmeno "a",  resp."A"  musí  být  nahrazeno konkrétní analytikou
v případech, že má být konkrétní analytický účet do příslušného řádku zahrnut.
Písmeno "a" je možné nahradit konkrétním číslem analytiky přímo doplněním nebo
se nastaví kurzor na příslušný syntetický účet v algoritmu a po stisknutí tlačítka <F7>
se využije nápověda číselníku  Účtový rozvrh.  Nastavením zvýrazněného pruhu na
požadovaný účet ( <↓>, <↑>, <PgUp> <PgDw>) a stiskem tlačítka <Enter> dojde k
výběru  požadovaného  účtu  (včetně  AE)  a  písmeno  "a"  je  nahrazeno  konkrétní
analytikou. 

Jako  podklad pro  úpravu  upravených algoritmů  výkazu je  vhodné použít
protokol o kontrole algoritmu, který je možné vytisknout funkcí Výstupní sestavy -
Výkazy - Kontrolní chody parametrů výkazů - Kontrola parametrů výkazů.

Přepínání jednotlivých sloupců  algoritmu se provádí myší nebo po stisknutí
tlačítka

<Alt  S> se zobrazí  následující  sloupec výkazu,  tlačítkem <ALT A > lze vyhledat



písmeno „a“ na jednotlivých řádcích výkazu.

Po provedené úpravě je vhodné opět vytisknout Protokol o kontrole algoritmů.
Nyní by tento protokol  měl  obsahovat pouze údaje o účtech, které do uvedených
řádků nejsou zahrnuty. 

Kontrolní chody účetních výkazů

Kontrolní chody účetních výkazů jsou spustitelné v menu modulu  Účetnictví
- Výstupní sestavy - Výkazy - Kontrolní chody parametrů výkazů.

Kontrola parametr ů výkazů

Kontrolní  chod  kontroluje  jednak  formální  chyby  zadání  parametrů  výkazu
a dále dává přehled řádků, kde jsou účty s parametrem "a" a přehled účtů, na které
bylo v průběhu roku účtováno a mohly by přicházet v úvahu pro daný řádek (ale to
neznamená, že tam musí patřit, nutno každý případ posoudit).

V tomto protokolu je uvedeno Číslo řádku, Číslo sloupce, Popis chyby - název
řádku výkazu, popis chyby a název účtu dle účtového rozvrhu a Chybný údaj - číslo
účtu včetně obratů MD, Dal. Zde musí uživatel posoudit, zda do konkrétního řádku
výkazu  uvedená  analytika  skutečně  vstupuje  či  ne  a  dle  toho  buď  písmeno  "a"
nahradit  konkrétní  analytikou  nebo  písmeno  "a"  ponechat  (např.  u  výkazu
ROZVAHA posuzujeme,  zda  se  jedná  o  pohledávky  a  závazky  dlouhodobé  či
krátkodobé). Úpravy je nutné provést ve všech sloupcích výkazu.   

Kontrola úplnosti zadání výkazů
Funkce kontroluje algoritmy výkazu, zda obsahují všechny používané účty daného
typu. např. jestli v algoritmu výkazu Rozvaha jsou obsaženy všechny používané účty
(na které bylo účtováno) typu aktivní, pasivní a rozvahové. Na uživateli je pak, aby
posoudil, zda nepoužití daného účtu je správné (např.  v protokolu pro rozvahu se
může objevovat účet 395, atd.).

Kontrola ú čtového rozvrhu - shoda druhu AE v rámci SÚ
Funkce kontroluje  shodu typů  účtu  u všech analytik  daného účtu  se syntetickým
účtem (v rámci SÚ musí být všechny AE stejného typu - stejný jako u SÚ).

ad 1.5.3)  Zařazení výkazu do katalogu výkazů (přiřazení tiskového formuláře)

Funkce  Výstupní  sestavy  -  Výkazy  -  Parametry  výkazů  -  Katalog  výkazů
provádí  přiřazení  algoritmu  výkazu  k  tiskovému  formuláři  pro  tisk  uvedeného
výkazu. Po stisku tlačítka <INS>  tlačítkem <F7> lze otevřít nabídku upravených
algoritmů účetních výkazů a pravidly pro výběr vybrat algoritmus výkazu k zařazení
do katalogu. Stejně tak tlačítkem <F7> vybereme formulář pro tisk výkazu. 

Dále  je  možné  zadat  způsob  zaokrouhlení  jednotlivých  sloupců  výkazů  (výběr
mezerníkem z možností  Kč  - tisíce Kč  -  celé tisíce Kč), období zpracování  pro
jednotlivé sloupce výkazů a parametr pro výběr typů účtů (daňové, nedaňové). Tyto
parametry se pouze předplní při zpracování výkazu a je možné je měnit.



ad 1.5.4) Zpracování a tisk výkazu

Funkce Výstupní sestavy - Výkazy - Zpracování výkazů provádí výpočet a tisk
vybraných výkazů  zařazených v katalogu výkazů.  Po spuštění  funkce se provede
výběr nastavením zvýrazněného pruhu na požadovaný výkaz ( <↓>, <↑>, <PgUp>
<PgDw>) a stiskem tlačítka <Enter>. Poté je možné editovat  parametry pro tisk
výkazu (způsob zaokrouhlení jednotlivých sloupců  výkazů,  období zpracování pro
jednotlivé sloupce výkazů a parametr pro výběr typů účtů - daňové, nedaňové). Po
stisknutí tlačítka <F2> probíhá výpočet a tisk zvoleného výkazu.

Pozn.: Ve funkci Zpracování výkazů je zadávání parametrů tiskového menu rozšířeno
o filtr  na  číslo  střediska,  takže je  možné  tisknout  výkazy  za  jednotlivá střediska
(případně  skupiny  středisek),  aniž  by  tyto  musely  být  zadávány  přímo
v parametrickém zadání algoritmů výkazů.

1.6. Zvláštnosti vzorových algoritmů jednotlivých typů výkazu

Výkaz zisků a ztráty

Vzorové  algoritmy  Výkazu  zisku  a  ztrát  pro  podnikatele  jsou  uloženy  ve  dvou
sloupcích :

1. sloupec - stavy běžného období,
2. sloupec - stavy minulého účetního období

Požadovaný rozsah období se zadává při zpracování výkazu.

Vzorový algoritmus pro  příspěvkové organizace a nadace uvádějí v prvním sloupci
stavy ukazatelů  za hlavní činnost a ve druhém sloupci ukazatele za hospodářskou
činnost. Před zpracováním výkazu je potřeba doplnit k jednotlivým SÚ analytické
evidence a tím rozlišit hlavní od hospodářské činnosti.

Rozvaha

Vzorové  algoritmy  výkazu  Rozvaha  pro  podnikatele  jsou  uloženy  ve  čtyřech
sloupcích :

1. sloupec - brutto stav aktiv,
2. sloupec - korekční položky aktiv,
3. sloupec - netto stav aktiv i pasiv,
4. sloupec - počáteční stavy k.1.1.

Vzorové algoritmy  Rozvahy pro příspěvkové organizace a nadace mají  pouze dva
sloupce :

1. sloupec - počáteční stavy k 1.1.
2. sloupec - stav běžného období,

Cash flow

Česká legislativa neurčuje závazný tvar pro výkaz Cash flow a umožňuje jeho
zpracování přímou i nepřímou metodou. Volbu modelu, metod i  koncepce výkazu
cash  flow  ponechává  v  pravomoci  účetní  jednotky,  ovšem  při  respektování



rámcových závazných pravidel.

Vzorový algoritmus výkazu  Cash Flow je  proto nutno chápat jako výchozí
model, který je nutné upravit dle účtové osnovy uživatele, zvolené metody, případně
koncepce zpracování cash flow.

1.7. Nejčastější problémy při zpracování účetních výkazů

• Chybné označení typu účtu v účtovém rozvrhu. Analytické evidence účtu
musí mít stejný typ (aktivní, pasivní, rozvahový) jako syntetický účet.

• Jako  rozvahové účty  mohou být  označeny pouze ty účty,  které ve výkazu
mohou být jak aktivní,  tak i  pasivní   (336 až 345, 371, 377 a 398 včetně
analytik).

Podkladem  pro  úpravu  účtového  rozvrhu  je  Protokol  o  existenci  účtů
v účtovém rozvrhu  (nabídka  Ostatní  funkce  -  Kontrolní  vazby  -  Rovnost stran
MDxDal, existence účtů v účtovém rozvrhu) a v nabídce Výkazy - Kontrolní chody
parametrů  výkazů  -  Kontrola  účtu.  rozvrhu Protokol  o  kontrole  shody  druhu
analytických účtů v rámci SÚ

Na úpravu parametrů výkazů není nevhodnější metoda smazání všech "a" za
čísly účtů. Pokud např. účet 311 má pouze analytiky krátkodobého charakteru, tak
u krátkodobých pohledávek se "a" smaže a u dlouhodobých se ponechá (nepůjde tam
nic) nebo se smaže celý výraz "311a".

Pokud  se  výkazy  zpracovávají v  průběhu  roku, je  vhodné  neopomenout
zůstatky účtů např. 431, 495, atd.

1.8. Editor účetních výkazů
Při  zpracování  účetních  výkazů  je  možně  zpracovaný  výkaz  před  tiskem

editovat a pak následně tisknout. Při zadávání vstupních parametrů a filtrů výkazu
(období, zaokrouhlení, atd.)  se místo potvrzujícího tlačítka  <OK>  stiskne tlačítko
<Editovat>  a výkaz se zobrazí v tabulce, kde je možné jednotlivé řádky a sloupce
editovat.

Následně  je  pak  možné  součtové  řádky  přepočítat  stisknutím  tlačítka
<Obnova  součtů  >  (vlevo  dole)  a  pak  výkaz  vytisknout  tlačítkem  <OK>  nebo
tisknout ve stavu před editací stisknutím tlačítka  <Zpět>

1.9. Export a Import upravených algoritmů účetních výkazů
Upravené algoritmy je možné přenášet z jednoho uživatele IESWIN k jinému

uživateli IESWIN. V jedné aplikaci IESWIN se provede export upraveného algoritmu
konkrétního výkazu a v druhé aplikaci se provede import tohoto algoritmu. Export
algoritmu  se  provádí  v modulu  Účetnictví v menu  Výstupní  sestavy  –  Výkazy  –
Parametry výkazů – Upravené algoritmy. Řádkový kurzor se nastaví na požadovaný
algoritmus pro export, na spodní liště se se stiskne tlačítko  <Export> a nastavení
požadované cesty se vytvoří soubor s koncovkou „UUV“. 



V případě, že chcete importovat již existující výkaz v upravených algoritmech,
tak musíte původní přejmenovat nebo smazat. Nový imporotvaný algoritmus totiž
nepřepisuje původní.

Import výkazu do jiné instalace (zákazníka) IESWIN se pak provede v modulu
Účetnictví v menu  Výstupní  sestavy  –  Výkazy  –  Parametry  výkazů  –  Upravené
algoritmy. 

Na spodní liště se stiskne tlačítko <Import>  a po nastavení požadované cesty
se provede výběr požadovaného souboru s koncovkou „UUV“ a potvrzením <OK>
se provede import do instalace (nebo zákazníka). 

Aktuální algoritmy pro podnikatele pro rok 2015 lze stáhnout z našeho
webu na adrese.

http://www.esoft.cz/vykazy.html

Po  importu  algoritmů  do  systému  IESWIN  je  třeba  je  nastavit  (např.
kratkodobé či dlouhodobé pohledávky, závazky, atd. )

Algoritmy  výkazů  platných  pro  rok  2016  budou  distribuovány  při
upgrade, jejich instalace bude probíhat dle body 1.2. a následujících bodů této
příručky.

2. Účetní výkazy pro podnikatele v elektronické podobě – XML
Nově od dubna 2015 je možné účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát pro

podnikatele generovat v elektronické podobě – XML pro EPO, jako přílohu k účetní
závěrce pro daňové  přiznání. Při zpracování výše uvedených výkazu je nutné označit
v úvodním menu položku Generovat soubor XML pro EPO. Soubory XML Rozvahy a
Výkazu zisku a ztrát se sehrají do jednoho souboru v menu Výstupní sestavy – Výkazy
– Sehrání výkazů ve formátu XML – Sehrání výkazů „Rozvaha a Výsledovka“ pro
daňové  přiznání.  Výsledný  soubor  je  možné  importovat  na  stránkách  daňového
portálu  do  souboru  daňového  přiznání  k dani  z příjmu  –  příloha  Vybrané  údaje
z účetnictví nebo do jiného externího programu vytvářejícího elektronickou podobu
Daňového přiznání k dani z příjmu.


