
         Metodický pokyn vedoucí ekonomického odboru č. 3/2018 

k postupu zadávání volitelných položek v účetní větě v IS iFIS – hromadné doplnění 

 

V rámci evidence účetních záznamů v IS iFIS je možné využití tzv. volitelných položek 

v účetní větě (dále také VP), které doplňují další informace k zaúčtované položce. Podle 

společného znaku lze pak filtrovat dala podle dalších ukazatelů, které nejsou při základním 

zpracování zadávány. 

Volitelných položek je celkem 10 a jsou standardně k dispozici při výběrech účetních 

pohybů. V sestavách, kde iFIS umožňuje nastavit zobrazení vybraných sloupců položek, lze 

tyto volitelné položky (Položka 1-10) zařadit do zobrazeného přehledu.  

Tento pokyn popisuje postup hromadného doplnění volitelných položek v iFIS pomocí 

formulářů iFIS prostřednictvím exportu a importu dat z/do vnitropodnikového účetnictví. 

Informace k označení a významu položek jsou vydávány metodickým pokynem k vedení 

účetnictví.  

Pro popis postupu je použita VP1, která je určena pro evidenci zařazení nákladů/výdajů do 

příslušné  monitorovací zprávy projektu (MZx). 

Pro hromadné úpravy volitelných položek lze účetní věty exportovat do XLS souboru a po 

doplnění údajů do určených buněk znovu naimportovat zpět do systému iFIS.  

Pro vygenerování souboru k exportu do formátu xls se použije sestava  „16001/02212 – 

Podklady pro hromadné úpravy volitelných položek“, kterou lze po výběru dat určených k 

přenosu vyexportovat do XLS souboru stiskem ikony pro otevření sestavy v MS Excel. 

Výběr dat dle filtru ve form 02212 (Účetnictví/Vnitropodnikové/Přehledy/02212 - 

Vnitropodnikové pohyby) 

 

http://stella.bbm.cz/wiki1116/index.php/16001_-_Podklady_pro_hromadn%C3%A9_%C3%BApravy_voliteln%C3%BDch_polo%C5%BEek


Sestavu 16001 – Podklady pro hromadné úpravy volitelných položek lze spustit z formulářů 

02212 - Vnitropodnikové pohyby – formát xls. 

 

 

Uvnitř XLS souboru je možné editovat pouze data ve sloupcích „Nové hodnoty“ volitelných 

položek. Všechny ostatní sloupce jsou uzamknuté pro editaci. Do sloupce VP1 se doplní 

určený údaj pro danou VP (např. MZ1, MZ2 pro VP č.1). 

 

 

 

 

http://stella.bbm.cz/wiki1116/index.php/16001_-_Podklady_pro_hromadn%C3%A9_%C3%BApravy_voliteln%C3%BDch_polo%C5%BEek


XLS soubor je potřeba po provedení změn s hromadnou úpravou volitelných položek uložit 

jako soubor ve formátu CSV. 

 

Tento soubor lze znovu naimportovat zpět do iFIS* pomocí formuláře 02228 – 

Aktualizace volitelných položek účetní věty.  

 

http://stella.bbm.cz/wiki1116/index.php/Man02228


 

 

 

 

 



Po načtení aktualizačního souboru ve formátu CSV je provedena kontrola odpovídajících 

údajů účetních řádků s vypsáním protokolu nalezených rozdílů a v odpovídajících řádcích 

účetních dokladů jsou aktualizovány hodnoty volitelných položek dle importovaného 

souboru. 

 

 

Vypracoval: Ing. Jana Ludačková, 4.9.2018 


