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1 Účetní výkazy 2016 

S účinností od 1. 1. 2016 došlo ke změně ve struktuře výkazů účetní závěrky – rozvahy a výkazu zisku a ztráty (výsledovky). 

Nové výkazy budou použity pro období začínající od 1. 1. 2016. Před jejich využitím je nutné provést na straně každé firmy 

(české databáze) kontrolu a doplnění nastavení vstupu jednotlivých analytických účtů z účtového rozvrhu do 

odpovídajících řádků účetních výkazů.  

Zároveň dochází také ke změnám účetních metodik, například účtování změny stavu zásob a aktivace, mimořádných 

nákladů a výnosů, zřizovacích výdajů nebo nutnosti založit nové analytické účty pro možnost nastavení vstupu do nových 

řádků ve výkazech.  

1.1 Změny v účtování v Esyco.NET 

Bez nutnosti nasazení vyšší verze aplikace můžete pro rok začínající od 1. 1. 2016 provést změny nastavení v modulu 

Účtový rozvrh a Konverzní tabulky.  

Automaticky byly aktualizovány účetní skupiny a třídy na nové, podle aktuální směrné účtové osnovy (Příloha č. 4 vyhlášky 

č. 500/2002 Sb.) v modulu Účtový rozvrh. Zrušené účtové skupiny byly vyřazeny (například skupiny 61, 62, 65, 67, 68). 

Nedošlo k žádnému zásahu do vašich stávajících účtů syntetických a analytických (které si vždy vytváří každá účetní 

jednotka dle své potřeby). V novém roce tedy proveďte revizi těchto účtů a aktualizujte účtový rozvrh dle svých potřeb 

na úrovni syntetických a analytických účtů. 

Změny v účtování provedete poté úpravou nově nastavených účtů v modulu Účetnictví → Konverzní tabulky pro aktuální 

rok. 

 

1.2 Účetní výkazy v Esyco.NET 

Pro období začínající od 1. 1. 2016 byly do modulu Definice sestav nastaveny výkazy státní rozvahy a výsledovky 

ve struktuře platné pro toto období. 

Návaznost řádků původních výkazů do nových řádků řeší český účetní standard pro podnikatele č. 024. Pro vzorový účtový 

rozvrh 2016 bylo provedeno v souladu se standardem automatické nastavení vstupu vašich analytických účtů do rozvahy 

a výsledovky v nové struktuře.  

V případě, kdy máte založen vlastní analytický účet mimo standardní vzorové případy, je nutné doplnit nastavení vstupu 

účtu do výkazů ručně. Protože v minulosti nebylo nutné rozlišovat u mnohých analytických účtů časové hledisko 

(krátkodobosti/dlouhodobosti), může vzniknout potřeba změny stávajícího nastavení do odlišných řádků nebo také 

založení nových účtů, které v minulosti nebyly potřeba. 

V každém případě proveďte revizi správnosti vstupu všech vašich účtů do nových výkazů. 

1.3 Ruční nastavení hodnot minulého období 

Protože může dojít k situaci, že původně vykazovaná hodnota určitého řádku výkazu má být rozdělena do několika řádků 

nového výkazu jako hodnota minulého období, byla v Esyco.NET přidána nová možnost ručního nastavení hodnoty 

minulého období pro každý jednotlivý řádek státního výkazu do pole Ruční hodnota (v tis.) min. obd. pro státní rozvahu 

i výsledovku. 

Hodnoty minulých období můžete ručně nastavit v editaci řádku v modulu Účetnictví → Definice sestav. 
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Pokud je na řádku hodnota vyplněna, má tato přednost před standardně vypočtenou hodnotou minulého období 

ve výkazu. S ohledem na tuto skutečnost upozorňujeme na nutnost pečlivé kontroly, aby celková hodnota ručně 

vložených částek odpovídala principu rovnosti aktiv a pasiv.  

Ručně vložená hodnota je zobrazena pro snadnou kontrolu také v gridu v modulu Definice sestav ve sloupci Ruční min. 

obd. (tis.). Ve výchozím nastavení je sloupec skrytý, povolte si jej v případě potřeby nastavením gridu (Ctrl + G). 

 

Hodnota není zohledněna v případě, kdy je výkaz zpracován na celé Kč a nikoli na tisíce. Pouze při zpracování na tisíce Kč 

je použita ručně vložená hodnota minulého období. 

Tato úprava vyžaduje verzi Esyco.NET 1.8.72.3 a vyšší. 

 

1.4 Kategorizace účetních jednotek pro účetní výkazy 

S ohledem na nové členění účetních jednotek vyplývající z novely zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví byla provedena 

úprava v číselníku v modulu: 

Systém → Číselníky → Sestava → Firemní údaje pro státní výkazy 

V nových sloupcích Typ rozvahy a Typ výsledovky v číselníku můžete zvolit kromě výchozí varianty plného rozsahu také 

rozsah zkrácený (pro malé a mikro účetní jednotky). 

Podle nastavení v číselníku je automaticky pro výkazy platné od 1. 1. 2016 použit tiskový výstup rozvahy a výsledovky. 

Změna se vždy promítne ihned po uložení v číselníku pro nový náhled nebo tisk sestavy, není nutné se znovu přihlašovat 

do aplikace. Pro tisk nebo náhled z nabídky volíte stále stejný výkaz beze změny, podle zpracovaného období je 

automaticky použita jeho nová podoba. 

Tato úprava vyžaduje verzi Esyco.NET 1.8.72.3 a vyšší. 


