
Přechod na nové účetní výkazy v Kontu 
 
Přechod na nové účetní výkazy (Výsledovka, Rozvaha)  je řešen importem předem připravených souborů 
obsahujících záznamy nových  řádků těchto výkazů s příslušnými údaji o vazbách na účtový rozvrh a 
informacemi k tvorbě součtových řádků při vlastním zpracování těchto výkazů. 
Soubory účetních výkazů jsou k dispozici na internetu www.konto4d.cz  na stránkách „Ke stažení – Mac nebo 
Win Konto“ v adresáři Ostatní – Texty. 
 
Soubory se do databáze Konta naimportují spuštěním úlohy v nabídce Převody – Importy – Import – Ostatní – 
Texty pro výsledovku nebo rozvahu. Soubory je nutno před spuštěním importu umístit ve složce nastavené pro 
importy (Soubor – Předvolby lokální – Ostatní nastavení – Exporty, Importy …). 
Po spuštění importu je umožněno upravit název hledaného importního dokumentu a poté je tímto souborem 
kompletně původní databázový soubor (Výsledovka, Rozvaha) nahrazen novým. 
Vstup pro aktualizaci výsledovky a rozvahy je v nabídce Nastavení – Ostatní – Texty – řádky výsledovky nebo 
rozvahy. 
Poté je nutno provézt aktualizaci vazeb účtů účtového rozvrhu na tyto nové výkazy. 
To se provádí v nabídce Číselníky – Účto – Účtový rozvrh – založení a aktualizace a to tlačítkem Vazba na 
výsledovku a rozvahu.  
Zde je nabízeno provedení kompletního přenastavení vazeb dvěma způsoby převodových můstků. Buď dle 
umístění účtů v předchozím výkaze (parametr předchozí řádek v textech výkazů) nebo dle účtů vzorového 
účtového rozvrhu (sloupec přiřazené účty tamtéž), kde lze volit pouze doplnění vazby tam, kde doposud 
nastavena nebyla. Vazby lze samozřejmě nastavit i samostatně pro jednotlivé účty.  
Pro případ chybného nastavení s nutným návratem je vhodné si účtový rozvrh před touto akcí uschovat (export 
účtového rozvrhu v Soubor – export, import – import – účetní osnova). 
 
Pro doplnění sloupce minulého účetního období v rozvaze se používá stav po roční uzávěrce, který je 
zaznamenán v „obratech a zůstatcích účtů“ pro první měsíční období v novém roce (viz. Účetnictví – Uzávěrka – 
zůstatky a obraty účtů). Ve sloupci „Pozice rozvahy“ je možno uplatnit případnou změnu nastavení v minulém 
období oproti stávajícímu. Pokud není změna, tak v řádku k účtu by měla být ponechána nula.  
 
 


