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Generování výkazů a nahrání do PC Výkaznictví 
 

Výkazy – aplikace *130 Účetní výkazy 
 Aplikace je určená k prohlížení a tisku účetních výkazů a kalkulací 

Jednotlivé části úvodního okna: 
o Filtr výkazů 

o Seznam výkazů 

o Panel akcí 

Barevné rozlišení výkazů: 
o ŠEDÁ - nenainstalované výkazy 

o TMAVĚ ZELENÁ– nainstalované výkazy 

o SVĚTLE ZELENÁ – nainstalovaný výkaz, ke kterému existuje 

novější verze 

o ČERVENÁ – nefunkční výkaz, nelze spustit ani importovat 

Výběr výkazu 

o Pouze nastavené – výkazy již nahrané 

o Všechny výkazy – všechny výkazy včetně nenahraných ( možno 

importovat z číselníku OK – návod 1256 ) 
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Vygenerování výkazu 
Výběr výkazu - > XLS 

Při generování výkazů se zobrazí hláška s požadavkem na uložení dat pro 

pozdější odeslání elektronickou poštou. Požadovaný soubor uložíte do složky 

kde máte umístěné soubory určené pro nahrání do Výkaznictví . Dále se zobrazí 

plnící dokument .FIL kde se automaticky vyplní  soubory, které máte uložené ve 

složce určené pro nahrání souborů do PC výkaznictví JASU. Tento soubor 

můžete upravovat, dle toho jaké soubory chcete do výkaznictví nahrát. Až poté 

se soubor zobrazí ve formáte .xls  

Chyba při generování výkazu *130 
Nahlášení chyby při generaci  -> Kontrola dopadla špatně, chcete pokračovat 

Důvody: Účet je ve výkaze zahrnut vícekrát nebo není zahrnut v žádném řádku 

Postup: nechcete pokračovat, zvolíte tlačítko podmnožiny a každý nezahrnutý 

řádek zařadíte do podmnožin, kam patří a potvrdíte  
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Postup nahrání do výkaznictví 
Nastavíte zpracovávanou organizaci ( v případě, že již máte nastaveno tento 

krok přeskočíte) 

Dáte Import a následně vyberete které výkazy chcete importovat. V případě, že 

jste již výkazy do databáze nahrávali otevřete si databázi výkazů. 
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Po nahrání výkazu, potvrdíte nahrání a provedete nahrání do databáze  
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Databáze výkazů 
V databázi výkazů jsou zobrazeny nahrané výkazy. 

Červeně – výkazy s chybou 

Zeleně – výkazy bez chyby 

 

Export a zobrazení výkazu 
Výkazy můžete exportovat do formátu . xml eventuelně do F/JASU 

Výkazy můžete zkontrolovat zde zobrazíte chyby ve výkazech 

poslední záložce Editace a tisk Výkazů  požadovaný výkaz vytisknete ev. 

zobrazíte náhled 

 


