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Hlavní kniha 

verze: 0.2 



Chtěli bychom Vás na tomto místě důrazně upozornit, 
že se nejedná o ostrou verzi hlavní knihy,  
kterou je možné použít jako podklad pro účetnictví!  

Jde pouze o testovací verzi. 
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Kontrolní sestava 

Syntetická evidence 

Fakturace / Hlavní kniha / Hlavní kniha 

Zobrazí souhrn na syntetických účtech podle vybrané fakturační skupiny a měsíce.  
 
Vybrané syntetické účty se vám zobrazí automaticky, ostatní až po aktivitě na daném účtu.


Agregovaná data se ukládají po dobu 20 minut v cache. 
Zobrazená data pro aktuální měsíc nemusí být aktuální. 


  Hlavní kniha  z 3 8



Analytická evidence 

Syntetické účty lze pomocí šipky nalevo od čísla účtu rozkliknout a zobrazit podrobnější 
informace rozdělené podle analytické části předkontace.
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Počáteční stav 

Fakturace / Hlavní kniha / Počáteční stav 

Zadejte počáteční stavy pro fakturační skupiny.


Zvolte skupinu

Klikněte na tlačítko "Přidat počáteční stav"

Vyberte datum a klikněte na "Uložit"

Kliknutím na ikonu lupy zobrazíte detail počátečního stavu, kde můžete zadat částku k 
jednotlivým účtům. 


Pokud pro daný analytický účet nebyl založen počáteční stav, zobrazí se v kontrolní sestavě pro 

daný řádek ikona ⚠ . Přes tlačítko „Nastavit počáteční stav“ se lze prokliknout přímo na stránku 

pro zadání částky.
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Detail účetních operací 
Pro jednotlivé analytické řádky v hlavní knize lze zobrazit detailnější informace o jednotlivých 
účetních operacích. 


Datum a čas

Popis (např. popis položky na faktuře)

Číslo dokumentu (např. VS)

Odkaz na kartu klienta, pokud je možné účetní operaci propojit s konkrétním klientem

Částka


Detail účetních operací lze stáhnout ve formátu CSV, včetně formátu pro Microsoft Excel.
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Nastavení (přepsání) účetních operací 

Fakturace / Hlavní kniha / Účetní operace 

ISPadmin automaticky vyplňuje účty podle nastavení předkontací nebo zcela automaticky pro 
některé účetní operace (zaokrouhlení, DPH apod.). 

Pokud si přejete pro jednotlivé účetní operace u jednotlivých fakturačních skupin upřesnit 
syntetické a analytické účty, můžete ji upravit kliknutím na „Přidat účetní operaci“.

 


Přidat účetní operaci 

Vyberte účetní operaci, kterou si přejete přepsat

Nastavte, které hodnoty si přejete upravit


Je možné měnit jen jednu položku, např. jen analytický účet nebo i konkrétní účet.

Čísla účtů lze vybrat z účetní osnovy 
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Korekční záznam 

Fakturace / Hlavní kniha / Hlavní kniha -> tlačítko: Korekce 

V případě potřeby lze upravit jakýkoliv účet pomocí vytvoření interního dokladu. 
Korekční záznam se také zobrazí v detailu analytického účtu, pro který byl vytvořen. Tam lze také 
provést jeho editaci.
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