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 Nová verze, která navázala na vývoj účetního programu, který slouží uživatelům již od roku 1993. Našim cílem je poskytnout malým a středním 
společnostem a podnikatelům vedoucím účetnictví nástroj, který dobře slouží a plní jak požadavky legislativy, tak i vlastní potřeby uživatelů. Na programu 
neustále pracujeme a nacházíme i ve spolupráci s uživateli místa, která můžeme dále vylepšit. Neustále sledujeme vývoj zákonů tak, abychom uživatelům 
vždy poskytli verzi programu, jejíž výsledky obstojí při všech kontrolách správců daně. Kromě toho je nám velkou ctí již mnoho let spolupracovat se zkušený-
mi účetními a ekonomy, kteří nám svými připomínkami pomáhají naše produkty posouvat stále dál. I když na nás zákony v ČR kladou stále více povinností, 
daří se nám program udržovat přehledným a uživatelsky přívětivým. Informační letáky některých účetních programů hlásí, že program byl schválen daňovým 
poradcem, náš produkt se tímto pochlubit nemůže, přesto si troufám tvrdit, že program požadavkům zákonů ČR a většině poplatníků zcela vyhovuje. 
 

Ing. Miroslav Ćmok, autor programu a daňový poradce evid.č. 04498 

 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROGRAMU 
Program nevyžaduje žádné speciální prostředí. Pracuje na operačním systému Windows XP a vyšším. Je odladěn i v prostředí MS Windows 7 a pro svoji práci 
nevyžaduje SQL nebo jiné databázové servery. Program pokrývá tyto účetní agendy: 
 

 pokladny 

 bankovní účty 

 dodavatelské faktury 

 odběratelské faktury 
 

 fakturace 

 saldokonta 

 DPH 

 ostatní účetní (interní) doklady 
 

 účetní deníky 

 hlavní kniha 

 předvahy 

 výkazy - výsledovka, rozvaha, Cash Flow 
 

Základní parametry lze shrnout do tabulky: 
 

Počet míst v účetním rozvrhu 3 místa syntetického účtu + 1-4 místa analytického účtu  

Střediska 3 místa pro označení čísla střediska 0-999 

Zakázky 10 míst pro označení zakázky (písmena i čísla) 

Počet účtovaných firem 1 - libovolný počet u multiverze 

Počet účtovaných pokladen 1 - libovolný počet 

Počet účtovaných bankovních účtů 1 - libovolný počet 

Počet číselných řad faktur 1 - libovolný počet 

Účtování cizích měn ANO (včetně přepočtů kurzových rozdílů) 

Import elektronických výpisů z banky ANO - 16 nejpoužívanějších typů souborů 

Export elektronických příkazů do banky ANO - 7 nejpoužívanějších typů souborů 

Fakturace ANO - tisk faktur, opravných daňových dokladů, zálohových a penalizačních faktur… 

Odesílání faktur e-mailem ANO - ve formátu PDF i s elektronickým podpisem 

Import faktur z fakturace, odbytu ANO - lze dopracovat modul podle požadavku 

Přiznání k DPH ANO - tiskopis MFin, export do XLM, souhrnné hlášení a evidence podle §92a do XML 

Ostatní účetní (interní) doklady  ANO - libovolný počet řad dokladů 

Výkazy Výsledovka, rozvaha a Cash Flow podle Zákona o účetnictví a vyhlášky 500/2002Sb. 

Sestavy v angličtině ANO - hlavní knihy, výkazy 

Exporty sestav ANO - drtivá většina sestav lze exportovat do souboru XLS (MS Excel) 

Tisk do PDF ANO - všechny sestavy lze uložit do PDF a odeslat e-mailem 

Grafy ANO - velké množství grafů, porovnání s minulým rokem, tisky 

Práva přístupu ANO - přibližně sto voleb pro každého uživatele 

Konsolidace ANO - lze sloučit data z více účetnictví pro konsolidovanou závěrku 

(některé možnosti nejsou přístupné pro všechny varianty programu a mohou být za příplatek k základní verzi) 
 
 

POKLADNY - vedení libovolného počtu pokladen 
Pro libovolné množství pokladen lze zadávat a tisknout příjmové a výdajové pokladní doklady. V některých verzích lze účtovat i valutové pokladny a pak 
počítat i kurzové rozdíly. Lze tisknout pokladní knihy, výběry z pokladních knih podle různých hledisek, účetní deník pokladny a mnoho jiných sestav. Program 
umožňuje účtovat pokladny na odloučených pracovištích a nahrávat pohyby v těchto pokladnách do centrálního účetnictví. Vyhledávání pokladních dokladů 
je snadné a pružné, lze opravovat zaúčtování a popisy pokladních dokladů. 
Daňové doklady zadané do pokladny vstupují přímo do přiznání k DPH.  
Ze zadaných příjmových dokladů lze tisknout daňové doklady k přijaté platbě podle Zákona o DPH. 
 

BANKOVNÍ ÚČTY - účtování bankovních účtů s možností nahrání z internetového bankovnictví 
V programu lze vést libovolné množství běžných i úvěrových bankovních účtů. V některých verzích lze vést i devizové účty. Kromě ručního zadávání umožňuje 
program nahrávání plateb z různých souborů elektronických výpisů - např. Komerční banky, České spořitelny, GE, ČSOB, CitiBank a další. Lze pružně vyhledá-
vat platby a tisknout deníky bankovních účtů. Párování plateb k fakturám v saldokontu je snadné a umožňuje snadno řešit částečné úhrady, hromadné platby 
více faktur současně apod. K přijatým zálohám lze tisknout daňové doklady dle Zákona o DPH. Program nabízí možnost nastavení automatického účtování 
opakujících se plateb – např. mezd, odvodů apod. 



 
DOŠLÉ FAKTURY - zadávání došlých faktur do sborníků  
Program umožňuje vedení knihy faktur, evidenci úhrad faktur, tisky soupisů neuhrazených faktur. Příkazy k úhradě lze tisknout nebo generovat 
v elektronické formě pro Komerční banku, Českou spořitelnu, GE, ČSOB a další. Snadné pořizování a účtování faktur při pořízení zboží z EU. Tisky přehledů 
neuhrazených faktur včetně rekapitulace podle data splatností (1-30 dnů, 31-90 dnů, ...). Dále přepočty kursových rozdílů závazků. 
 

ODESLANÉ FAKTURY - fakturace, zadávání, importy faktur 
V programu lze vystavovat faktury v Kč a ve verzi PROFI i v cizích měnách a v cizích jazycích. Je možné nastavit vlastní tiskopis faktury. Dále lze faktury pořídit 
ručně nebo importovat faktury vystavené v jiném systému (např. odbytu). Je možné nastavit vstupy i z programů od jiných výrobců. Tyto vstupy jsou pak 
řešeny externími moduly. Program vede knihy faktur, lze tisknout soupisy neuhrazených faktur - přehledy neplatičů, rekapitulace podle splatností (1-30 dnů, 
31-90 dnů, ...). Dále lze tisknout upomínky a penalizační faktury.  
 

SALDOKONTA 
Program eviduje přehledy neuhrazených faktur - inventury zůstatků pohledávek a závazků podle jednotlivých účtů. Umožňuje tisknout zápočty (návrhy na 
kompenzace) a po odsouhlasení partnerem je zaúčtovat. Program poskytuje prostředky ke kontrole správnosti zůstatků na účtech závazků a pohledávek 
proti sestavám neuhrazených faktur.  

 
 

PŘIZNÁNÍ K DPH 
Program tiskne přiznání k DPH podle vzoru tiskopisu MF ČR, přiznání lze tedy 
přímo odevzdat na finančním úřadu. Dále lze přiznání k DPH uložit do soubo-
ru XML a odeslat přes datovou schránku. Podobně lze do souboru XML pro 
odeslání uložit i souhrnné hlášení a záznamní povinnost podle §92a ZDPH. 
Samozřejmostí je tisk sestav k záznamní povinnosti pro DPH pro kontroly 
finančního úřadu. Do přiznání k DPH vstupují vybrané pohyby z pokladní 
knihy, banky, došlé a odeslané faktury a zdanitelné plnění lze také zadat 
k ostatním účetním dokladům. Přiznání se tiskne podle typů daňových dokla-
dů, které se dají uživatelsky nastavit podle potřeby. Ze zadaných dokladů lze 
vytisknout i dodatečné a opravné přiznání k DPH.  
 

OSTATNÍ ÚČETNÍ DOKLADY 
Účetní případy, které nastávají mimo účetní program - zaúčtování mezd, 
odpisy investičního majetku apod., lze pořídit ručně nebo automaticky im-
portovat z jiného programu.  
 
 

ÚČETNÍ SESTAVY 
Program umožňuje tisk široké škály účetních sestav pro potřeby podnikatelů i pro potřeby kontroly. Mimo tisk lze všechny sestavy uložit do tvaru PDF a 
většinu dat exportovat do sešitů MS EXCEL a tam dále zpracovat podle vlastních představ. 
 
Nejdůležitější účetní sestavy:  
Hlavní kniha po syntetických a analytických účtech, po položkách,… 
Předvahy po syntetických a analytických účtech - roční a měsíční 
Přehledy hospodaření po střediscích a zakázkách  
Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Cash Flow (i v tis. Kč zaokrouhleně) 
Podklad pro DP PO 
Přehled pohybů na syntetickém nebo analytickém účtu, párování na účtech 
 
Sestavy výsledovek, rozvah a Cash Flow jsou v programu již nastaveny. Tyto výkazy jsou nastaveny podle syntetických účtů a ve většině případů toto nasta-
vení vyhovuje. Pokud firma používá ve svém účtovém rozvrhu odlišnosti proti standardně použitému, je možné vybrané analytické účty nastavit na jiné řádky 
výkazu a tím získáte výkazy přesně podle Vašich požadavků. Při tisku sestav v tisících Kč zaokrouhleně je možné částky na výkazu ručně poopravit tak, aby 
výsledné sestavy po zaokrouhlení na celé tisíce na sebe vázaly. 
Program je dále možno nastavit tak, aby se tiskly sestavy v anglickém jazyku. Je to vhodné pro případ, že firma poskytuje informace majitelům ze zahraničí. 
 

KONTROLNÍ SESTAVY 
Program má velké množství kontrolních sestav a prostředků k dohledání chyb, které se mohou při účtování stát. Zejména je možné snadno dohledat případ-
né chyby při účtování v saldokontu - rozdíly mezi účty pohledávek a závazků a seznamy neuhrazených faktur. Dále jsou zde kontroly účtů 211 a 221 proti 
zůstatkům v bance a pokladně. Další sestava prověří správnost zaúčtování DPH. „Párování“ na účtech. 
 

CENY PROGRAMU (další ceny jsou uvedeny na www.mcsoftware.cz v sekci SOFTWARE / EKON.) 
Verze START!  (účtování jedné firmy s omezením počtu položek): 1 900,- Kč bez DPH  (2 280,- Kč s DPH) 
Verze VARIANT  (jedná firma bez omezení - možnost příplatků): od 3 900,- Kč bez DPH (4 680,- Kč s DPH) 
Verze PROFI  (jedna firma bez omezení - všechny příplatky): 10 900,- Kč bez DPH (13 080,- Kč s DPH) 
  

DALŠÍ PROGRAMY SPOLEČNOSTI M.C. software s.r.o.: 
Mzdy, evidence docházky   Programy pro pekárny a cukrárny   Odbyt – velkoobchod, sklad 
Evidence majetku    MARKET – program pro maloobchody   SPEDICE – spediční zakázky 
 

M.C. software s.r.o.    e-mail: info@mcsoftware.cz    telefon:  +420 565 532 560 
Kamarytova 161    DEMOVERZE ZDARMA:    fax:  +420 565 536 208 
39601 HUMPOLEC    www.mcsoftware.cz     mobil: +420 608 360 101 

http://www.mcsoftware.cz/

