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Změny v programu COMPANY MANAGER v roce 2019 

1) Vydané faktury – dobropis 
Při vystavování dobropisu činností z menu Vydané – Dobropis program upozorní na již 

existující dobropisy k této faktuře. 

 

 
 

Po potvrzení je možné další dobropis vystavit. 

 

 
 

2) Nový parametr - Kontrolovat účty podle účetní osnovy 
 

Parametr: Kontrolovat účty podle účetní osnovy – Ano/Ne. 

Při zapisování účtů do dokladů nebo číselníků se provádí kontrola zapisovaných účtů na 

účetní osnovu v případě, že je na počítači také používán program Podvojné účetnictví. 

Nastavením tohoto parametru kontrola nebude prováděna.  

3) Vydané faktury – nové položky v rozpisu vydané faktury 
 

Do rozpisu vydané faktury byly doplněny položky: 

• DI – daňová informace 

• Účet dal 

 

V každém řádku rozpisu faktury je možné vyplnit DI a Účet dal. Pokud jsou tyto položky 

vyplněné, mají při zaúčtování přednost před tím, co je vyplněné v souvztažnosti. 

 

Účet DAL 

Využití je například při zaúčtování služeb, nájemného apod., kdy se každé měsíční období a 

rok zaúčtovává na jiný účet. Není tedy nutné zakládat na každý účetní případ novou 

souvztažnost.  
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DI 

Použití například pro zapsání různých DI pro nulovou sazbu daně. 

 

 
 

Rozúčtování: 

 

 

4) Upozornění v dokladu na období po uzavření DPH 
Upozornění při vkládání dokladu do období, které je z hlediska DPH uzavřené. 

Je potřeba nastavit parametr: Kontrola uzavřeného období DPH při editaci dokladů. 

• M – měsíční plátce 

• Q – čtvrtletní plátce 

• N – není nastaveno 

 

Použití v přijatých fakturách, ve 

vydaných fakturách a v pokladně při 

vkládání a ruční editaci měsíčního 

období DPH – položka M. 

Program zobrazí upozornění:  
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5) Vydané faktury – tisk Pohledávky – podklady pro kompenzaci 
 

V tisku Pohledávek je nový tisk – Soupis pro kompenzaci. 
Položky: 

- faktura 

- firma 

- celková cena 

- zahraniční cena 

- měna 

- kurz 

 

6) Skladové karty – tisk Skladová karta – vybrané pohyby  
 

 
 

Vše:  
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Pouze příjmy: 

 
Pouze výdeje: 

 
Typ: 

Přehled - po jednotlivých dokladech 

Souhrn - celkově Příjem a výdej 

Souhrn po šaržích - jednotlivé šarže rozepsané na příjmy a výdeje. 

7) Odkaz na Insolventní rejstřík na kartě zakázky 

Na kartu zakázky bylo přidáno tlačítko  , které vyvolá vyhledání firmy v insolvenčním 

rejstříku e Justice  – seznam firem, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 

1.1.2008. 

8) Přijaté faktury – doplnění údajů 
bankovních účtů 

 

Byla doplněna činnost Naplnit údaje o bankovních účtech 

z adres. Je to možnost zapsat z adres hromadně některé 

údaje o bankovních účtech.  

Jsou to tyto položky: 

• SWIFT kód 

• IBAN 

• Název banky 

• Číslo účtu 

• Směrový kód 

• Stát banky 
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9) Nový parametr pro používání slevy 
Sleva, která je zapsaná v adrese, se při použití adresy v dokladu zapisuje jako řádková sleva 

k jednotlivým položkám rozpisu. 

Ze slevy jsou vyloučeny řádky, které mají v ceníku zaškrtnuto Zakázat řádkové slevy. 

 

Parametr: Používat slevu z adresy jako řádkovou slevu místo dokladové – ANO. 

 

Tento parametr je využit v rozpisu vydaných faktur a zakázek. 

10) Zakázky – automatické ukončení zakázky 
Nový parametr: Automaticky ukončit plně fakturované zakázky – ANO 

Pro činnost Zakázka – faktura. 

Jestliže je tento parametr nastaven, zakázka se automaticky ukončí, pokud je plně 

vyfakturovaná. Do data ukončení se zapíše datum poslední faktury a zakázka se přesune do 

ukončených. 

 

Pro hromadné ukončení zakázek je možné také použít rychlou volbu ze záložky Seznam. 

Rychlá volba 3 – Ukončit zpracované zakázky 
Agenda Zakázky – Seznam – Obrázková tlačítka 

 

 
 

 
 

Ukončí se zakázky, které jsou plně vyfakturované. 

11) Tisky ze skladu – Aktuální stav více skladů s minimálním 
stavem 

Tisk Stav více skladů s vyhodnocením společného minimálního stavu pro více skladů. 

12) Vazba na příjemku v pokladním dokladu 
Do rozúčtování výdajového pokladního dokladu je možnost zapsat informace o související 

příjemce do skladu. Každý řádek rozúčtování může mít vazbu na jinou příjemku. 
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Sklad - číslo skladu, ve kterém je příjemka, která patří k pokladnímu dokladu 

Příjemka - číslo příjemky. Klávesa F1 nabídne příjemky ze zadaného skladu, po potvrzení se 

číslo příjemky zapíše a také se do příjemky se zapíše číslo pokladního dokladu.  

Částka na příjemce - podle vybrané příjemky se automaticky vyplní částka z příjemky. Je 

možné jí opravit.  

 

 

13) Kontrola duplicity evidenčních čísel dokladu v přijatých 
fakturách. 

V přijatých fakturách jsou dva nové tisky. 

 

• Kontrola duplicity Evidenčního čísla dokladu 

• Kontrola duplicity Var. symbolu/Evidenčního čísla dokladu – více zákazníků 

 

 

Kontrola duplicity Evidenčního čísla dokladu 

 

Tento tisk vytiskne sestavu přijatých faktur s duplicitními evidenčními čísly dokladů. 

 

 
 

 

Kontrola duplicity Var. symbolu/Evidenčního čísla dokladu – více zákazníků 
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Umožňuje kontrolu duplicity variabilních symbolů nebo evidenčních čísel dokladu z více 

zákazníků programu. Do pole Zákazníci se vypíší zákazníci programu, kde bude probíhat 

kontrola. Klávesa F1 nabídne seznam. 

Je možné použít parametr: Seznam zákazníků pro kontrolu duplicity variabilních 

symbolů. Potom bude tento seznam před kontrolou již zapsán. 

Je možnost kontrolovat volitelně duplicitu přes kombinaci údajů. 

14) Speciální právo 9 pro SKLAD 
Speciální právo 9 umožňuje editovat vybrané údaje, i když je doklad autorizován. 

 

Použití v agendě Příjem/výdej pro údaje: 

 

• souvztažnost 

• organizace 

• místo určení 

• faktura 

• dodací list 

• objednávka 

• poznámka 

 

Kdo nemá nastavené právo 9, nemůže upravovat autorizované doklady. 

 

15) Vyhodnocení realizace zakázek 
 

Rychlé vyhodnocení zakázek z pohledu realizovatelnosti. 

 

Agenda Zakázky – Seznam – Obrázková tlačítka 
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4. Vyhodnotit, které zakázky lze zcela realizovat. 

 

Po této volbě se v seznamu zakázek jejich čísla barevně podbarví, podle 

vyhodnocení zakázky. 

 

Růžová – zakázku nelze realizovat. Některé zboží není na skladě. 

 

Zelená – zakázku lze plně realizovat. Potřebné zboží je na skladě. 

 

Fialová – zakázka bude realizovatelná, až bude zboží dodáno. Je již 

objednané v agendě Objednávky. 

 

 

16) Nedodané zboží k zakázce 
 

 
 

 
 

5. Nedodané zboží k zakázce - stav vybraných skladů 

 

První tabulka zobrazí množství, které je nedodáno, na cestě a stav skladu 

 

Druhá tabulky zobrazí množství na jednotlivých skladech. 

 

Parametr: Seznam skladů pro zjištění realizovatelnosti zakázek. Zapíší se pouze ty sklady, 

které se používají pro zakázky. Program potom prohledává jenom tyto sklady. 
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17) Zakázky, které čekají na zaplacení 
Možnost zavést další Stavy pro zpracování zakázky. 

Postup je využit při tisku proforma faktury ze zakázky a následném pokračování vyřízení 

zakázky po zaplacení faktury. 

 

Číselník Stavy je v režii uživatele. Je možné ho upravit pro zakázky tak, že se zavedou další 

stavy: 

 

NEZ – Nezaplacená zakázka s proforma fakturou 

ZAP – Zaplacená proforma  faktura 

 

 
 

Je potřeba nastavit také dva nové parametry: 

 
 

 

1. Uživatel vytiskne z tiskového menu z agendy Zakázek PROFORMA fakturu. 

 

Proforma faktura bude mít přidělené číslo 

podle předpony v číselníku Řady dokladů + 

číslo zakázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rr = poslední 2 číslice roku = 19 

mailto:zdenek.krejci@comsys.cz
http://www.comsys-sw.cz/


 

 

Telefon E-mail IČO DIČ 

224 911 583 zdenek.krejci@comsys.cz 13150529 CZ6209260915 

224 911 584 http://www.comsys-sw.cz   10/15 

 
 

číslo zakázky = 123543 

číslo pro forma faktury = 19123543 

 

2. Po vytištění faktury se automaticky změní stav zakázky na NEZ = Nezaplacená zakázka 

s proforma fakturou. 

 
 

3. Pokud proběhne platba a je zapsaná v agendě Banka bude mít v čísle faktury číslo 

proforma faktury. 

 

 
 

4. V agendě zakázky budou takové faktury uživateli zobrazeny. Použije k tomu tlačítko 

 

V agendě Zakázky – záložka Seznam nebo Karta – tlačítko:  

 

 
 

Volba: Uhrazené proforma faktury 
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5. Po potvrzení klávesou OK se u vybraných zakázek změní stav zakázky na ZAP = 

Zaplacená proforma faktura. 

 
 

6. Dále už uživatel může obvyklým způsobem vystavit vydanou fakturu. Do zakázky se 

automaticky zapíše číslo vydané faktury a nahradí číslo pro forma faktury a číslo původní 

proforma faktury se zapíše do kolonky DL = dodací list. 

 
 

7. Poté se provede spárování platby z agendy Banka s vydanou fakturou. 

Při párování platby s vydanou fakturou se do bankovního výpisu automaticky zapíše číslo 

vydané faktury a nahradí číslo pro forma faktury. 

 
 

 

18) Objednávky - filtr 
 

 
 

Nový filtr na záložce seznam Objednávky. 

Možnosti filtru závisí také na nastavení stavů pro Objednávky – číselník Stavy. 

 

Filtr – číselník Stavy není vyplněný 

 

 
Vyhledávání objednávky podle položek: Organizace, Firma a firma obsahuje. 

Filtr podle data ukončení -  
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Filtr – číselník Stavy je nastavený 

 

 
 

Číselník Stavy  

 
 

19) Odeslaná pošta – filtr na záložce Seznam 
Nový filtr na záložce Seznam v agendě Odeslaná pošta. 

 

 
 

 - podrobný filtr 

 

Tlačítko   - zruší se zadání podmínek filtru a je možné zadat nové. 

Fa – číslo faktury 

Den Od – do   

Org – Organizace 

Doprava – způsob dopravy. Při použití klávesy F1 se zobrazí možnosti. Číselník Způsoby 

dopravy. 

*.* -  pokud se vyplní “tečka“, program vybere odeslanou poštu, která nemá vyplněný způsob 

dopravy. 
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20) Místa určení v adresách 
V programu jsme upravili zapisování místa určení tak, aby bylo strukturované a bylo možné 

je vždy "rozebrat" ze souvislého textu na jednotlivé prvky: jméno, ulice, město, ... 

Adresa místa určení je využitá také export podacích archů odeslané pošty jako výdejní místa 

pro dopravce a zejména tam je přesně určit rozlišení mezi názvem organizace a jménem. 

 

Zejména se také využívají pro novou agendu Zásilky. 

 

Podrobnější popis Místa určení najdete na záložce Ke stažení → Ostatní dokumenty  → Místa 

určení.pdf. 

https://www.comsys-

sw.cz/download/ostatni/M%C3%ADsta%20ur%C4%8Den%C3%AD.pdf 

21) Nová agenda Zásilky 
 

Nová agenda Zásilky slouží pro podporu posílání zásilek dopravcem. Hromadný podací arch 

je možné exportovat dopravci.  Například GLS, Česká pošta. 

 

Podrobnější popis agendy Zásilky najdete na záložce Ke stažení → Ostatní dokumenty  → 

Zásilky.pdf. 

 

 

mailto:zdenek.krejci@comsys.cz
http://www.comsys-sw.cz/
https://www.comsys-sw.cz/download/ostatni/M%C3%ADsta%20ur%C4%8Den%C3%AD.pdf
https://www.comsys-sw.cz/download/ostatni/M%C3%ADsta%20ur%C4%8Den%C3%AD.pdf


 

 

Telefon E-mail IČO DIČ 

224 911 583 zdenek.krejci@comsys.cz 13150529 CZ6209260915 

224 911 584 http://www.comsys-sw.cz   14/15 

 
 

mailto:zdenek.krejci@comsys.cz
http://www.comsys-sw.cz/


 

 

Telefon E-mail IČO DIČ 

224 911 583 zdenek.krejci@comsys.cz 13150529 CZ6209260915 

224 911 584 http://www.comsys-sw.cz   15/15 

Vedlejší náklady v hitparádě skladu 

 
 

 

Změny ve výpočtu DPH  
Od 1.4. 2019 Daňový balíček. 

Při výpočtu daně zdola se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně.  

Nelze již zaokrouhlovat daň na celé koruny. 

Haléřové vyrovnání v sazbě daně 0 - pouze pro úhradu v hotovosti 

 

Podrobnější popis najdete na záložce Ke stažení → Ostatní dokumenty  → Zaokrouhlování 

tuzemských faktur.docx. 
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