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Company Manager – Úhrady 
 
Předpis úhrady se nachází ve vydaných fakturách a v přijatých fakturách, řádek úhrady 
v bance nebo pokladně.  
 
Spárování úhrad - k řádku se v bance/pokladně dohledává faktura. Do faktury se zapíše 
úhrada a zapíše se do tabulky úhrad (nadčasová, společná pro faktury přijaté a vydané). Do 
banky/pokladny se do řádku s úhradou zapíše číslo faktury, účty (podle souvztažností 
nastavených ve faktuře), organizace a text. 
 
Odpárování – v bance/pokladně v řádku úhrady se vymaže faktura, ve faktuře se vymaže 
úhrada (vymaže se řádek v tabulce úhrad).  
 

Parametry důležité pro párování faktur 
 
Nastavení parametrů:  
ALT + F1 nebo Horní lištové menu - > Nastavení parametrů. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TEXT_BU  -   určuje jaký text se zapíše v bance do pole 
text v řádku s úhradou (př. text z faktury nebo pouze 
„úhrada faktury“ atp.)  
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PARUJ_POCET_LET  -  počet let nazpět v kterých vyhledává faktury vhodné pro úhradu 
(základní nastavení je 4 roky). 
 
PAR_BU_BUDOUCI  -  nastavením na „Ano“ umožňuje párovat úhrady v bance/pokladně 
s fakturami z následujícího roku (fakturami budoucími). 
 
MAX_KR – pokud je pro tuzemské faktury malý rozdíl mezi požadovanou a zaplacenou 
částkou malý, vzniká korunové vyrovnání. Do úhrady se započte rozdíl KR a zaplacená částka 
se pak v úhradě rovná požadované. Hodnota parametru určuje maximální rozdíl pro 
korunové vyrovnání.  
 
C_UHRADY  - tento parametr se používá, pokud jsou úhrady zákazníka zaúčtované v jiném 
zákazníkovi. Vyplňuje se v zákazníkovi, ve kterém jsou zaúčtované faktury pro úhrady. 
V parametru bude doplněn zákazník, ve kterém je banka/pokladna s úhradami. 
V zákazníkovi, ve kterém jsou faktury, je nutné v příslušných řadách dokladů s agendou 
PRIJATE/VYDANE vyplnit pole Cesta (F1 vybrat zákazníka, ve kterém je banka/pokladna s 
úhradami). 
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Úhrada faktury v bance nebo pokladně 
Řádky bankovního výpisu se párují s fakturami tlačítky vpravo dole. Všechny tyto činnosti 
jsou také v horním lištovém menu Položky. 
 

 
 

- Vyhledá vhodné neuhrazené faktury vydané/přijaté letos a v loňském 
roce. V tabulce řad dokladů vyhledá kombinace agenda vydané/přijaté - cesta, pokud je 
vyplněna.  
 
Přijaté faktury – k úhradě se vyhledává fakturu podle dodavatelského čísla (na kartě faktury 
variabilní symbol a evidenční číslo dokladu- pouze čísla, bez dalších znaků). Pokud je více 
hodných faktur, seřadí je k výběru od nejstarší neuhrazené. 
 
Vydané faktury – k úhradě se vyhledává faktura podle čísla faktury, variabilního symbolu, 
čísla objednávky a čísla dodacího listu (na kartě faktury). 
Pokud nebyla nalezena vhodná faktura pro úhradu následuje dialog s dotazy, z jaké řady je 
faktura, z jakého období atp. 
 

 -  Funkce projede výpis řádek po řádku a pokusí se spárovat úhrady 
s fakturami. Na konci se zobrazí protokol s tím, jaké řádky se povedlo nebo nepovedlo 
spárovat. 
 

- Nabídne pro úhradu k výběru faktury s přesnou částkou nebo nižší. 
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- Nabízí k výběru všechny faktury i ty, které už byly uhrazené. 
 

- Pokud bylo jednou částkou uhrazeno více faktur, tato funkce ukáže 
faktury, které vybíráte označujete do úhrady (hodí se i pro kompenzace dobropisů atp.). 
 

 
 

= odpáruj - vymaže z řádku banky přiřazenou fakturu a z faktury úhradu 
(smaže řádek z tabulky úhrad). 
 
Páruj všechny doklady v řadě: 

 
 
Pokusí se spárovat všechny neuhrazené doklady ve vybrané řadě dokladů (jako páruj celý 
výpis, ale pro nespárované řádky ve všech nezaúčtovaných dokladech). Zobrazí protokol, 
které řádky se podařilo nebo nepodařilo spárovat. 
 
!!! Párovat úhrady v pokladně lze pouze u dokladů, které nemají rozúčtování. Doklad 
v pokladně buďto může mít rozúčtování nebo být použit k úhradě faktury, ale ne obojí 
současně.  
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- Zobrazí se tabulka s filtry. Pro danou úhradu se pak nabídnou všechny 
faktury, které nastaveným filtrům odpovídají. Je možné přiřazovat částky k více fakturám, 
jako v hromadné úhradě.  
 

  
 
Přesná úhrada – zobrazí všechny faktury s konkrétní částkou 
Nezaplacené faktury- zobrazí neuhrazené faktury 
Všechny faktury- zobrazí všechny faktury i ty uhrazené odpovídající dalším nastaveným 
filtrům. 
 

 
Od roku – zobrazí faktury od nastaveného roku 
Řada – zobrazí faktury z odpovídající řady dokladů 
Faktura/VS/Objednávka – zapíše se číslo, které paří k faktuře a filtr prohledá všechny faktury, 
jestli ho nenajdou ve faktuře, evidenčním číslu faktury, variabilním symbolu nebo čísle 
objednávky. 
 

 
Organizace/IČO/DIČ – vyplníme pokud u úhrady známe 
Firma – k ní patří i zaškrtnutí začíná/obsahuje  
Funkce Hledej a páruj fak. zobrazí všechny faktury odpovídající nastaveným filtrům př. 
vyplním organizaci/firmu- zobrazí se všechny faktury přijaté i vydané s danou organizací- 
hodí se př. pro kompenzaci úhrad! 
 

Vyplní se filtr -> tlačítko   zobrazí vybrané faktury odpovídající nastavenému 
filtru -> označím faktury zahrnuté v této úhradě: 
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  fakturu do této úhrady zařadí 

 fakturu do úhrady nezařadí 

 ukončí výběr a zapíše úhrady do banky a faktur. 
 
Další možnost kompenzace úhrad: 
 Založí řada dokladů pro Kompenzace úhrad, agenda Banka. 
 

  
 
Př. 

 
V agendě Banka zvolte řadu dokladů založenou pro kompenzace -> založíte hlavičku dokladu 

kompenzace úhrad (F6 nebo ) -> v seznamu dokladů naleznete tlačítko Kompenzace 
úhrad. 
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Ve formuláři vyplňte organizaci/firmu -> tlačítko  vybere všechny neuhrazené 
faktury přijaté i vydané pro danou organizaci. 
 

 
  fakturu do této úhrady zařadí 

 fakturu do úhrady nezařadí 

 ukončí výběr a zapíše úhrady do banky a faktur. 
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Zobrazení úhrad ve fakturách 
 
Na kartě faktury je zobrazeno, kolik bylo uhrazeno, datum poslední úhrady a počet dní 
prodlení úhrady (po splatnosti). 

 
 
Horní lištové menu Úhrady ve Vydaných fakturách a Přijatých fakturách. 

 
 
Funkce „Úhrady této faktury“ zobrazí tabulku s rozepsanými úhradami. 

 
 
Funkce zbývá uhradit zobrazí upozornění, kolik zbývá na faktuře uhradit. 
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Funkce Napočti úhrady do faktur: 
Pokud se Vám zdá, že po nějakých úpravách nebo přenosu dat ze zálohy nevidíte všechny 
úhrady správně, můžete použít funkci Napočti úhrady do faktur. Funkce zkontroluje a zapíše 
do faktur všechny úhrady zapsané v bance a pokladně. Funkci naleznete v menu v agendách 
Vydané faktury a Přijaté faktury. 
 
Horní lištové menu -> Úhrady -> Napočti úhrady do faktur 
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