
Novinky v aktuální verzi informačního systému TeamOnline k datu  (1.10.2019) 

 

 

Účetnictví 
• na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

zákona č. 80/2019 Sb. dochází s účinností od 1.10.2019 ke změně struktury a způsobu 

vyplňování kontrolního hlášení. Tato změna se tak týká již KH za období září 2019 

nebo 3. čtvrtletí 2019 ! 

•  

Změna se týká sekcí 

A.4. KH – uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle 

§ 108 odst. 1 s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy v 

souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit. 

a 

B.2. KH – přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje 

nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Kč včetně 

daně a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez 

ohledu na limit. 

Na hlavičkách dokladů je v nové verzi nahrazeno zaškrtávátko Paragraf 44 

rozevíracím menu s následujícími hodnotami a je provedena úprava generování XML 

sestavy KH dle nových pokynů.  

"N" – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky 

"P" – jedná se o opravu podle § 74a ZDPH 

"A" – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019    

 

• Oprava: Při stornu skladové příjemky v alternativní měně se do generovaného 

opravného dokladu nepřenesl kurz měny. Tato chyba se projevila u sestavy Stav 

skladu k datu. 

 

• Oprava: Pokud uživatel prováděl změnu v editačním okně a přímo z tohoto okna 

následně zvolil tisk sestavy, nové údaje se netiskly. Uživatel musel nejdříve doklad 

uložit a následně tisknout. Nyní se před tiskem z editačního provede uložení 

změněných údajů. 

 

• Provedena optimalizace (zrychlení výpočtu) sestavy Saldo u dokladů, které 

obsahovaly odečet zálohových dokladů nebo zálohových daňových dokladů. 

 

• Opravena sestava hromadný tisk položek bankovních výpisů. V některých případech 

mohlo dojít k tomu, že se u položek tiskly nulové hodnoty. Dočasně tak bylo nutné 

toto obejít například exportem sestavy do Excelu. 

 

• Úprava tiskové sestavy Vydaná faktura nyní nyní výrazněji zobrazuje, že je doklad ve 

stavu STORNO. 

 

• Úprava tiskové sestavy Objednávka přijatá (kalkulace) přidány nové informace v sekci 

kontaktní osoba. 

 

 



Majetek 
• Oprava: Při zadání technického zhodnocení u již odepsaného majetku se neprodloužil 

odpisový plán a byla nutná ruční editace. 

 

• Oprava: Při technickém zhodnocení u majetku importovaného z jiného informačního 

systému, který obsahoval tzv. Konverzní položku a zároveň u tohoto majetku bylo 

v minulosti prováděno vícenásobné TZ + přerušení odpisů + změna odpisové sazby 

došlo k chybnému výpočtu účetního odpisu. 

 

 

 

 

Seznamte se též s neustále se rozšiřující nabídkou v našem Marketplace, kde 

získáte ve formě zásuvných modulů další specializované a užitečné nástroje. 

 

https://www.teamonline.cz/marketplace.php

