
Zakázkový systém v Kontu 
 
umožňuje sledování zakázkové činnosti jak z pohledu průběžného sledování plnění zakázky tak i z pohledu 
nákladů a výnosů.  
 
Zakázkovou činnost lze předem naplánovat a sledovat její průběh i z pohledu plánovaného plnění. 
 
Předpokladem je uvádění čísla zakázky do všech prvotních dokladů, které se týkají dané zakázky. Může jít o tyto 
doklady:  
- přijaté a vydané faktury (v hlavičce dokladu a v řádcích likvidace),  
- bankovní a pokladní doklady (v řádcích dokladu),  
- účetní a interní doklady (v řádcích dokladu), 
- příjemky a výdejky (v hlavičce dokladu) 
 
Důsledkem zaúčtování je přenesení čísla zakázky jako součást účetního záznamu do řádku účetního dokladu a 
zde je již k dispozici pro další zpracování a tisk přehledových sestav. 
 
Důležitým momentem je pravidelné spouštění úlohy „výpočet plnění zakázek“ (nabídka Účetnictví – uzávěrka -  
měsíční; úlohu je možné kdykoli zopakovat). 
Zde se provádí doplnění tabulek ke každé zakázce, u níž došlo ve zpracovávaném období k nějakému plnění. 
Zvlášť se sledují plnění nákladových a výnosových účtů dle účetních období, kumulované náklady a výnosy za 
období celkem a plnění ke každému účtu (nejen náklady a výnosy) bez ohledu na období. Tabulky jsou k 
dispozici pod odpovídajícími záložkami zobrazené zakázky (viz. ukázka níže). 
Plnění plánovaných hodnot lze pouze individuelně pro jednotlivé zakázky (naplněné plánované hodnoty lze 
taktéž převzít do statistického zpracování porovnání plánu a skutečnosti nákladových a výnosových účtů 
v nabídce Management – statistika – plán a skutečnost). Viz. též samostatný odkaz  „účetní grafické a tabulkové 
výstupy“. 
 
Pro dokonalé sledování plnění zakázek je nutné do zakázek zakalkulovat i vliv nedokončené výroby a režijní 
náklady. 
K tomu slouží nabídka „nedokončená výroba“ jejímž pravidelným zpracováním je docíleno nápočtu 
očekávaného výnosu zakázky v posledním zpracovávaném období o stanovené procento z výkonů  (Účetnictví – 
Uzávěrka – měsíční). 
Pro zakalkulování režii slouží nabídka „rozpouštění režií“, kde dochází k nápočtu stanoveného procenta částky, 
která naběhla na předem stanoveném účtu základny k dané zakázce. 
V obou případech se nápočty provedou založením účetního dokladu, který takto obsahuje storna nápočtu za 
předcházející období a nové nápočty.  
Pro rozpouštění režii lze zvolit i druhý způsob, který předpokládá sledování celkových režijních nákladů na 
specielní k tomu účelu založené zakázce (označena jako režijní) v níž se pod záložkou „dle období“ pro 
zpracovávané období (po rozkliknutí řádku) zavedou konkrétní procenta režií ke zde vybraným zakázkám. 
V úloze pro rozpouštění režií je výpočet tohoto způsobu umístěn pod záložkou „dle režijní zakázky“. 
Bližší informace naleznete v příručce k programu. 
 
Pro takto připravené zakázky lze pak spouštět kompletní sestavu „hospodaření zakázky“ v nabídce Účetnictví – 
sestavy – hospodaření, která má již potřebnou kompletní vypovídající schopnost: 
 



 
 
 
 

 


