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Tipy na kontroly a pom ůcky v 6K-ú četnictví: 
Pozn.1 : veškeré kontroly přes volbu Nástroje a pomůcky jsou prováděny v evidenci (nikoliv 
na seznamu evidencí) 
Pozn.2 : všechny vybrané doklady nabízené programem při kontrolách lze třídit stejně jako 
deník podle nadpisu, případně v něm dále označovat. Uzavřením okna zůstanou vybrané 
doklady označené a dále s nimi lze pracovat jako s označenými. 
 

1. Jednostranné ú čtování:  volba Sestavy - Denní a měsíční obraty  - Kontrola rozvahy. 
Při zjištění nenulového zůstatku v některém z měsíců dále provést kontrolu a 
dohledání jednostranně nevyrovnaných dokladů za jednotlivé měsíce:  
Sestavy - Denní a měsíční obraty  - Obraty za doklady (období jednoho měsíce, 
Domácí měna, Pouze s nenulovým obratem). 

 
2. Nastavení ú čtů v účtové osnov ě: aktivní a pasivní účty musí mít označení A nebo 

P. U nákladových a výnosových naopak být nesmí – maximálně N (=daňově 
neúčinný). Nastavení ovlivňuje tisk sestavy Aktiva/pasiva. 

 
3. Inventarizace ú čtů vedených jako saldokontní:  volba Sestavy – Sestavy 

saldokonta. Při vytváření sestavy za předchozí období je třeba nastavit buď Výpočet 
ke dni nebo zatržítko Z výpočtu vyloučit následující období – podle toho, co se 
v nabídce před vytvořením sestavy vyskytuje. 

 
4. Kontrola duplicit:  volba Nástroje a pomůcky – Kontrola duplicit. Kontrola se provádí 

za všechny účty, nejen saldokontní, proto je vhodné ve spodní části výběru Omezit 
za účty. 

 
5. Kontrola interních řad:  volba Nástroje a pomůcky – Chyby v číselných řadách. 

Program kontroluje vynechaná čísla uvedené interní řady. 
 

6. Kontrola p řepočtu cizí m ěny:  volba Nástroje a pomůcky – Kontrola účetních období 
(doklad),měna s posledním zatržítkem. Program kontroluje přepočet domácí měny u 
každé položky s cizí měnou. Rozdíly vznikají např. kopírováním položek a opravou 
pouze korun. Pokud se při kontrole odchýlí nějaký zápis od uvedené odchylky, řádek 
je programem vybrán k překontrolování. 

 
7. Kurzové rozdíly z uhrazených pohledávek a závazk ů: volba Nástroje a pomůcky – 

Pomůcky k uzavření měsíce a fiskálního roku – Dávkové zpracování kurzových 
rozdílů. Nebyl-li vytvořen kurzový rozdíl při úhradě saldokontního účtu pohledávek 
nebo závazků, lze jej spočítat hromadně. 

 
8. Kurzové rozdíly pokladen a bank:  při častém přepočtu (měsíčním nebo kvartálním) 

je vhodnější vyplnit údaje ve volbě Nástroje a pomůcky – Pomůcky k uzavření měsíce 
a fiskálního roku – (Měsíční) kurzové rozdíly,např. 211. Při přepočtu je nutné 
aktualizovat kurz, kterým se zadané účty přepočítají a zatrhnout storno předchozích 
kurzových rozdílů. Pokud je kurzový rozdíl prováděn jednou ročně, stačí do 
pořizovacího políčka Kód operace zadat *1 a do nabídnuté tabulky vyplnit 
požadované údaje. Program nabídne rozdíl k proúčtování. 
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