
Automatické operace 

Při účtování může vzniknout potřeba generovat určité účetní doklady (operace) automaticky. Systém 

INFOwin nabízí dva typy takové generace. Definice číselníku automatických operací a vlastní 

generace se nachází v modulu „Hlavní kniha“ v menu „Deníky a knihy“ -> „Hromadné převody“ -> 

„Generování automatických operací“. 

Vygenerování dávky dokladů – hromadná generace. 
Tento způsob vygeneruje automatický účetní doklad ke všem účetním dokladům, které odpovídají 

zadaným vstupním parametrům. Příklad definice vstupních parametrů je na obrázku níže. 

 

Tento příklad definuje automatickou operaci pro všechny doklady kde je na straně „Má dáti“ účet 

„38110“ a současně je to doklad z číselné řady „88“. Vygeneruje se doklad, který má stejnou částku i 

datum z původního dokladu a zaúčtování bude mít dle definice „55801“ proti „38110“. Do popisu 

operace se vloží text Přeúčtování nákladů“ a doklad bude mít číslo operace odpovídající řadě „Interní 

doklady“. 

Vlastní generace se provádí pomocí tohoto formuláře. Vyberete z číselníku typ generace, údaje se 

naplní a spustíte generaci. 



 

Vygenerování automatické operace u vystavení faktury. 
Tento způsob se standardně používá pro přeúčtování režijních nákladů z režijní zakázky na zakázku, 

ke které se váže vystavená faktura. Příklad takového nastavení je na dalším obrázku. 

  

 

Vždy kdy se při fakturaci vyskytne na straně „DAL“ účet „602000“ pak se vygeneruje účetní doklad, 

který na straně „Má dáti“ má zaúčtované dva účetní řádky na účtu „501100“. Oba jsou na stejnou 

částku s tím že první obsahuje částku s mínusem a číslo režijní zakázky (v tomto případě se rozumí 

režijní zakázkou prázdná zakázka) a druhý řádek obsahuje kladnou částku a zakázku od vystavené 



faktury ke které se zápis generuje. Na straně „DAL“ pak nemá účtováno nic. Takový doklad tedy nijak 

nemění výši účtovaných nákladů, pouze náklady přeúčtuje z režijní zakázky ke konkrétní zakázce. 

Generace se provádí k jednotlivým řádkům zaúčtování faktury takže pokuď má faktura více řádku 

s účtem „602000“ pak se vygeneruje i více automatických operací. Výše přeúčtované částky se 

vypočítá jako 3% ze zaúčtované částky na účtu „602000“. Tímto způsobem se tedy na základě každé 

vystavené faktury, která obsahuje zadaný účet, přeúčtují režijní náklady z režijní zakázky na konkrétní 

fakturovanou zakázku. 

 

Generovat můžete i zpětně ke všem vystaveným fakturám a to pomocí volby v menu „Generace 

automatické operace“. Formulář pro generaci: 

 


