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Modul Daňová evidence informačního systému HELIOS Red zajišťuje pro podnikatelské subjekty — 
fyzické osoby vedení peněžního deníku a  integruje, pokud to je možné, z ostatních modulů aplikace 
HELIOS Red návazné informace. Tento modul mohou s určitými omezeními používat i nepodnikatelské 
subjekty.

Jeho cílem je, aby sloužil jako evidenční program ve smyslu zá-
konných opatření, ale především jako manažerský nástroj pro 
řízení. Zásadním způsobem zjednodušuje účtování do peněž-
ního deníku a to použitím zadaných účetních kódů pro všechny 
prováděné účetní operace. Dále umožňuje, aby uživatel navíc 
u  každého účetního kódu definoval další analytické členění, 
což značně povyšuje celý modul Daňová evidence a z hledis-
ka členění a  rozborových možností jej přibližuje podvojnému 
účetnictví.

V zápisech je možno rychle vyhledávat podle určených kritérií. 
Výstupy zajišťují především tisk peněžního deníku v uspořádání 
buď podle pořadí účtování nebo podle data účetní operace. 
Toto řazení lze upravit - přečíslovat deník. Pro rozborové účely 
slouží přehledy podle účetních kódů, což je vlastně systema-
tický pohled na účetnictví. Je možno získat i  časový přehled 
podle kódů v rozdělení do měsíců v grafickém vyjádření s uve-
dením korunových hodnot. Souhrnnou informací je součet pe-

něžního deníku, dávající okamžitý přehled o stavu podnikatel-
ského subjektu a orientační propočet daně z příjmu. Veškeré 
výstupy je možno získat za celou firmu nebo za vybrané stře-
disko, za určité časové období nebo vybraný interval položek 
a to směrováním na obrazovku, tiskárnu či do souboru.

Samozřejmostí je i pokladní a bankovní kniha s případným roz-
dělením na  více bankovních účtů nebo pokladen a  to i  v  cizí 
měně. Jednotlivé příjmové nebo výdajové pokladní doklady 
lze vytisknout ihned při pořízení a využívat jako prvotní doklad. 
Část Pohledávky a závazky slouží k zápisu závazků a pohledá-
vek (přijatých a vydaných faktur) s možností předkontace účet-
ních kódů. Je propojena na jedné straně se zápisem do peněž-
ního deníku a na druhé straně s problematikou daně z přidané 
hodnoty a vedení záznamní povinnosti. Výstupy z části pohle-
dávky a závazky poskytují přehled o finančních vztazích firmy 
k obchodním partnerům — dodavatelům a zákazníkům.



Všechny výstupní sestavy lze tisknout jak na obrazovku či tiskánu,
tak i uložit jako soubor ve formátu txt, html, případně xls. DalšÍ-
možností je uložení tisknutých sestav a formulářů do formátů pdf, 
html nebo word, s možností přímého odeslání e-mailem.

Daň z přidané hodnoty, jako součást pořízení záznamů v pohle-
dávkách a závazcích nebo při zápisu pokladních dokladů, dovo-
luje obdržet seznamy daňových dokladů a podklad pro daňové 
přiznání k DPH.

Součástí celého modulu je i  roční uzávěrka, která připraví pod-
klady pro Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů. 
Rovněž je možné využít přípravu a tisk formuláře Přiznání k dani 
z příjmu. Před zpracováním uzávěrky lze provést kontrolní chody 
dle výběru, inventuru pokladny a případně upravit řazení záznamů 
v deníku.

V  novém účtovacím období pak funkce Zahájení roku připraví 
peněžní deník k  novému účtování dalšího období. Rovněž tak 
zlikviduje všechny přijaté a  vydané faktury, kde ponechá pouze 
otevřené (nevyrovnané) pohledávky a závazky.

Celý modul Daňová evidence je možné používat samostatně 
nebo jako součást aplikace HELIOS Red. Modul respektuje i roz-
dílné požadavky na vybavení. K základní verzi modulu lze zakoupit 
rozšiřující funkce nebo zakoupit modul jako komplet za zvýhod-
něnou cenu.

Základní rysy modulu DAŇOVÁ EVIDENCE
•	 Vychází z vedení peněžního deníku a zachycení všech peněž-

ních operací dle zákona o účetnictví a návazných opatření
•	 Možnost účtování na jednu úroveň členění (středisko, zakázka,…)
•	 Možnost účtování do více pokladen a bankovních účtů, a to 

i v cizí měně
•	 Uživatelsky definovatelná další úroveň členění účetních kódů 

(analytické členění)
•	 Propracovaný systém saldokonta a sledování finanční a pla-

tební bilance (automaticky provázáno na účtování bankovních 
výpisů, případně úhrad v hotovosti), včetně zahraničních faktur

•	 Rozsáhlý systém vyhledávání a kontroly v peněžním deníku, 
přijatých fakturách, vydaných fakturách

•	 Prověřený systém evidence daně z přidané hodnoty, včetně 
sestavení daňového přiznání a záznamní povinnosti

•	 Okamžitě přístupné jakékoliv výstupy a výsledky (peněžní de-
ník, pokladní kniha, bankovní kniha, obraty dle účetních kódů 
souhrnně a položkově, kniha pohledávek a závazků, grafické 
znázornění výsledků, výkaz příjmů a výdejů, výkaz o majetku 
a závazcích, součty deníku a statistika v libovolném okamžiku 
účtování, podklady pro daň z příjmu), výkaz Přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob.

•	 Široká možnost definice uživatelské konfigurace, základních 
číselníků a nastavení práce s programem

•	 Možnost sledování kompletní historie dokumentu
•	 Možnost provázání jednotlivých dokladů s externími soubory, 

tisk sestav do souborů MS Office

popisek k obrazovce
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