
Zajímavosti ve filtrech 

Nastavování filtrů patří pravděpodobně k běžné rutinní práci s programem. Přesto i zde mohou být 

k dispozici nová drobná vylepšení práce.  

Obecné časové termíny 

Standardně nastavujeme položky typu datum od „pevného“ data do „pevného“ data. Při každé 

změně data je pak potřeba datum opravit. Většinou jde o data měsíce, roku, čtvrtletí. Ve filtru je 

možné nastavit stálý výběr rozsahu dat od – do pomocí výběru z tlačítka … v položce filtru. 

 

Po nastavení a případném uložení filtru je možné bez úpravy kterýkoliv den vidět požadovaná data.  

Například při volbě tento měsíc uvidíte ve filtru data od 1. do posledního dne měsíce , ve kterém 

právě jste.  

Použití slov Začíná Obsahuje 

Další zajímavá možnost usnadnění se skrývá v nabídce začíná na nebo obsahuje. Chcete-li např. 

vybrat všechny analytiky některého účtu, zvolíte  

 

Uložení natrvalo do lokálních a globálních filtrů 



Je možné utajit účty v Účtovém rozvrhu (podobně i v dalších seznamech) 

POZOR – v účtovém rozvrhu účty nemažte. Účty s analytikou 000, které byly náplní účtového rozvrhu 

už od počátku používání programu jsou nositeli účetních textů v tisku syntetik, rozhodně je nemažte, 

pouze skryjte.  

Analytické účty, které jste historicky potřebovali pro účtování není možné vymazat, protože jsou 

s nimi spojená minulá účtování. I tento problém řešte utajením 

Skryté účty se nebudou nabízet v dokladech a na dalších místech. 

 

Označte účty, které chcete skrýt. Dejte pravé tlačítko myši a zvolte Skrýt záznam. Označené záznamy 

nebudou vidět.  

Chcete-li je zobrazit, zvolte z menu na pravém tlačítku myši Zobrazit skryté záznamy 

 

Objeví se i další – červeně označené – záznamy. Ty jsou skryté. Označíte-li je a vyberete-li z menu na 

pravé tlačítko Odkrýt záznam, budou obnoveny a viditelné. 



 

Podobně utajení je možné i v Adresáři Firmy, Osoby. Ve skladech pak v Katalog, Skladové zásoby, 

Seznam skladů, Ceníkové ceny, Seznam ceníků a další. V Seznamech jsou to především Předkontace a 

Členění DPH.  

Také controllingové proměnné je možné utajit. 

 

Utajení starých účetních výkazů 

V Účetních výkazech nebo v Definici účetních výkazů jsou „historicky platné“ formuláře.  

 

 

Tyto výkazy je možné zneplatnit pomocí pravého tlačítka na jednotlivých definicích. Po zadání 

Nezobrazovat… nebude tato nabídka v Účetních výkazech k dispozici. (V Definici účetních výkazů 

zůstane, jen nebude označená k zobrazení) 

 

Práce se sumou 

V každém seznamu je k dispozici znak   v horní liště ikon. Tento znak sečte hodnoty vyfiltrovaných 

nebo vyhledaných záznamů. Tato funkce zobrazí nejen součty, ale i počty, průměry a další. 

 

Pro součet je potřeba stát na položce sloupce, který chcete sečíst. Pokud vás zajímá počet, můžete 

stát na kterékoliv číselné hodnotě (neboli ve sloupci s čísly) a dejte znak sumy. Tato vlastnost 



s počtem bývá užitečná. Kterékoliv číslo je možné označit, vzít do schránky pomocí Ctrl/C a přenést 

např. do Excelu nebo jiného kalkulačního programu. Velmi užitečná možnost. 

 

U faktur je tabulka poněkud složitější pod symbolem sumy se skrývají další informace, podrobnější. 

Pokud používáte označení nedokončených dokladu jako „koncepty“ a chcete znát jejich součet a 

počet – stiskněte Sečíst koncepty 

 

Tabulka se rozšíří…. 

V účetním deníku je navíc možné použít jinou funkcionalitu   

 

Tato tabulka vám vyhodnotí zůstatky na účtech z vyfiltrovaných a vyhledaných záznamů. Tímto 

způsobem můžete získat zůstatky a obraty za celý rok – při nastaveném aktuálním období a žádném 

dalším filtru. Nebo obraty za měsíc – při filtru nastaveném od data do data. Můžete pomocí této 

funkcionality zkontrolovat zůstatky nějakého účetního případu – filtr za párovací symbol a podobně.  



Zajímavostí této tabulky je, že když kliknete do místa šipky – vrchního roku – označí se tabulka a 

pomocí Ctrl/ C a Ctrl/V ji přenesete do excelu. 

 

 

 

Práce s koncepty (vlastnost pouze u S5) 

Pokud u některého z dokladů neznáte všechny hodnoty a nastavení nebo doklad program „nechce“ 

uložit a trvá na chybové hlášce, můžete doklad označit jako koncept a uložit ho v „nějakém“ stavu. Po 

tomto uložení pak můžete v klidu dumat, co je v dokladu špatně.  

 

Koncept je označen šikmým písmem. 

 


