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QR kódy vytištěné na některých prvotních dokladech, např. fakturách či různých dokladech vyúčtování, umožňují snadný 
přenos základních hlavičkových parametrů z těchto papírových dokladů do účetních programů jeho přímým 
naskenováním. A to buď čtečkou QR kódu přímo připojenou k počítači nebo zkopírováním kódu ze schránky, kdy kód byl 
načten dříve jiným způsobem (např. přes mobilní telefon). Standard formátu QR kódu je určený pro účetní a daňové 
doklady vystavené podle českých právních předpisů. Ostatní nezahrnuté (např. položkové) údaje pak musí uživatel 
pořídit stejným způsobem jako tomu bylo dříve. Kromě zrychlení práce s doklady a zvýšení uživatelského komfortu se 
tímto mimo jiné i výrazně snižuje chybovost při zadávání důležitých údajů dokladů oproti jejich pouhému ručnímu 
opisování z dokladu. 
 

HELIOS Red podporuje ve svých modulech následující typy QR kódů: 
 

QR Faktura – umožňuje automatické vyplnění některých účetních údajů při zpracování faktur. Odběratel, 
zpracovatel faktury, v takovém případě použije čtečku QR kódů a tím se mu v programu předvyplní příslušné účetní 
položky. Zpracovatel údaje už jen zkontroluje, případně doplní další a uloží. Vše se obejde bez ručního zadávání čísla 
faktury, data splatnosti, DUZP, data vystavení dokladu, základů daně, variabilního symbolu atd.  
 

 

QR Platba – usnadňuje zadání platebního příkazu. Načtením kódu QR platby se předvyplní položka platebního 
příkazu správnými údaji. Uživatel nemusí platební údaje vypisovat. Pouze je zkontroluje, případně doplní a odešle 
standardním způsobem do banky ke zpracování. Díky tomu je zaplacení pohodlné, rychlé a hlavně bezchybné. 
 
 

 

QR Platba+F (QR Faktura integrovaná) - díky možné integraci QR Faktury s QR Platbou může být na papírovém či 
elektronickém dokladu uveden dokonce pouze  jeden jediný QR kód, který obsahuje jak platební údaje pro zadání 
bankovního platebního příkazu, tak účetní údaje pro účetní programy. 
 
 

 
Vystavení kódů v HELIOS Red – modul FAKTURACE 
 
V číselníku formulářů stačí nastavit, zda se má na doklad tisknout pouze QR kód obsahující údaje pro platbu nebo kombinaci QR 
Faktury a QR Platby. Pokud by uživatel neměl vyplněn IBAN, pak QR kód obsahuje pouze údaje pro QR fakturu. 

 

 
 
 
 
 

http://qr-faktura.cz/
http://qr-platba.cz/


Zpracování QR kódů v HELIOS Red – moduly ÚČETNICTVÍ a DAŇOVÁ EVIDENCE 
 

V přehledu pohledávek/závazků  (Pohledávky a Závazky /1. Vstup pohledávek / 
Vydané faktury  nebo Pohledávky a Závazky / 2. Vstup závazků / Přijaté faktury)  je 
doplněna nová možnost načítání údajů hlavičky dokladu sejmutím QR kódu, pokud 
je na něm uveden.  
Nová nadstandardní funkce Import dokladu z QR kódu, buď výběrem z nabídky 
dostupných funkcí nebo po stisku kombinace kláves ALT+Q, zobrazí okno 
do kterého lze sejmout čtečkou QR kód z dokladu nebo případně zkopírovat ho 

ze schránky. 
  
 
 
 
 
Na základě takto načtených údajů jsou pak předvyplněna 
i na zadávacím formuláři nového dokladu v přehledu 
závazků/pohledávek všechna pole, jejichž údaje byly 
v načteném QR kódu obsaženy. Jedná se především o údaje: 
variabilní symbol, ID dokladu (použito jako EČDD), celková 
částka, měna celkové částky, IČ a DIČ výstavce/příjemce, datum 
vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
datum splatnosti celkové částky, tabulka DPH,textový popis atd. 
 

Podle IČ nebo DIČ jsou do hlavičky dokladu doplněny údaje 
partnera, buď na základě jeho existence v číselníku HELIOS Red 
nebo načtením základních údajů z ARES. Daňová tabulka je 
použita pro vytvoření základních položek dokladu s výchozím 
typem DPH, ale uživatel musí ještě v případě potřeby doplnit 
jejich obsah o další údaje (druhové členění nutné 
pro předkontaci zaúčtování, konkrétní specifikaci typu DPH, údaje režimu přenesení daňové povinnosti či samovyměření 
atd.), případně rozčlenit i na více položek podle skutečnosti. 
 

Pozn.: Takto lze v modulech ÚČETNICTVÍ a DAŇOVÁ EVIDENCE načítat kódy 'QR Faktura' nebo 'QR Platba+F'. 

 
Zpracování QR kódů v HELIOS Red – modul BANKOVNÍ OPERACE 
 

V položkách příkazu k úhradě je doplněna nová možnost načítání údajů položky příkazu 
sejmutím QR kódu z dokladu k platbě, pokud je na něm uveden. Funkce Nová 
položka z QR kódu, buď výběrem z nabídky dostupných funkcí nebo po stisku 
kombinace kláves ALT+Q, zobrazí okno do kterého lze sejmout čtečkou QR kód 
z dokladu nebo případně zkopírovat ho ze schránky. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Na základě takto načtených údajů jsou pak předvyplněna na zadávacím 
formuláři položky příkazu všechna pole, jejichž údaje byly v QR kódu obsaženy. Jedná se především o údaje: číslo účtu 
příjemce, kód banky, BIC, celková částka, měna celkové částky, variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol, 
datum splatnosti, zpráva pro příjemce atd. 
 

Pozn.1: Takto lze v modulu BANKOVNÍ OPERACE načítat QR kódy označené jako 'QR Platba' nebo 'QR Platba+F'. 
Pozn.2: Funkce ALT+Q je dostupná pouze v případě zakoupení nadstandardní funkce "Podpora QR kódu" pro napojený účetní modul.  


