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Změny v programu COMPANY MANAGER v roce 2020 

1) Hledej skladové pohyby 
 

V agendě Příjem/výdej na záložce Seznam je nová možnost vyhledávat skladové pohyby 
podle filtru. V tomto filtru se mohou zadávat položky z karty dokladu ale také z jeho rozpisu. 
 

 
 

Tlačítko - Hledej skladové pohyby 
 
Vyhledávají se skladové pohyby pro aktuální sklad. 
Zadání filtru pro vyhledání 
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Od data – Do data – zadá se období 
Řada dokladů – příjemky nebo výdejky 
Organizace – klávesa F1 nabídne adresář 
MU – místo určení – pro konkrétní organizaci 
Faktura – číslo faktury 
Code – číslo Code 
Řady (více) – je možno zapsat více řad dokladů pro aktuální sklad 
Stav dokladu – stav dokladu na kartě, podle číselníku Stavy 
Organizace (seznam) – je možno zapsat více organizací – klávesa F1 
ZN (seznam) – značka nebo více značek. Výběr klávesa F1. Zobrazí se všechny doklady, ve 
kterých se zadaná značka vyskytuje. 
Text obsahuje – text značky 
Skupina MS – skupina podle ceníku. F1 
Šarže – konkrétní šarže 
Souvztažnost -  jedna nebo více souvztažností. Klávesa F1 

Po vyplnění položek filtru se pro výběr dokladů použije tlačítko:   
Potom se zobrazí pouze doklady, které vyhovují zadanému filtru. 
 

2) Pokladna – filtry 
 

Pro vyhledávání pokladních pohybů byly přidány nové filtry. 

Výběr pro zobrazení všech dokladů nebo pouze příjmových/ výdajových:  

 

Zadání filtru pro vyhledání: 
 

 

 
Faktura – číslo faktury 
Ev.číslo- evidenční číslo dokladu 
Organizace – klávesa F1 nabídne adresář 

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   3/24 

Souvztažnost -  jedna nebo více souvztažnost (oddělení čárkou). Klávesa F1 
VS – variabilní symbol obsahuje číslo 
Firma – klávesa F1 
firma obs. – text značky 
IČO – pokladní doklady pro konkrétní IČO  
DIČ – pokladní doklady pro konkrétní DIČ 
 
Po vyplnění položek filtru se pro výběr dokladů použije tlačítko Enter. Možnost použití více 
filtrů najednou. 
 

3) Přijaté faktury- Závazky- filtry 
 

V tisku přijatých faktur- Závazky byly přidány nové filtry. 

 

U nezaplacených faktur přibyla možnost filtrovat podle splatnosti od data do data 

   

nebo vybrat faktury nezaplacené před splatností/ po splatnosti k určitému datu. 
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4) Kontrola DIČ EU   
 

V agendě Adresy na kartě zákazníka naleznete v pravém dolním rohu sadu tlačítek. 

 

 

Tlačítko   slouží ke kontrole DIČ ze zemí EU prostřednictvím systému VIES.  

Zobrazí tabulku: 

 

 

V této tabulce přibylo nové tlačítko , které umožňuje zobrazit tabulku jako HTML (a z ní 

dál např. kopírovat adresu). 
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5) Automatické doplnění základních parametrů firmy 
 

Přibyla možnost automatického doplnění základních parametrů firmy (adresy, zápisu do OR atp.) 

pomocí nového tlačítka. Využijete hlavně při zakládání nového zákazníka programu nebo při změně 

adresy zákazníka stávajícího. 

 

  

V základních parametrech firmy stačí mít vyplněné IČO a ostatní aktuální údaje se vyplní z vybraného 

registru (př. Rejstříku ekonomických subjektů ČR nebo Obchodního rejstříku). 
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6) Přetažení kontaktů z e-mailu 
 

V agendě adresy na záložce Kontakty přibyla nová možnost přetahování kontaktů například z e-mailu 

(Outlook) a na záložku Foto+dokument můžete přetahovat př. celý e-mailu/přílohu z e-mailu, HTML 

stránky (př. označená část e-mailu) , Pdf soubory, obrázky. 

 

Kontakty 

Označte část e-mailu s kontakty (jméno, tel. Číslo, e-mailová adresa, fax, www stránka) a přetáhněte 

do volného prostoru na kartě kontakty. Kurzorem myši najedeme na kontakt nebo e-mail v aplikaci 

Outlook. Stiskneme levé tlačítko myši, které držíme stisknuté a táhneme na místo kontaktů v JUW. 

Poté tlačítko uvolníme a tím se uskuteční přesun.  V kontaktech se založí více řádků s jednotlivými 

kontakty na danou osobu/firmu. 

Foto+dokument 

Tato záložka se nachází v mnoha agendách (adresy, přijaté faktury, vydané faktury, pokladna, 

zakázky) a všude funguje stejně. Do volného prostoru této záložky se dají přetahovat soubory různých 

typů př. Pdf, Doc, Docx, obrázky nebo jen označené části textů z různých zdrojů. 
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7) Úprav skladové hitparády – plánovaná cena 

 

Ve skladové hitparádě přibyla varianta ceny- plánovaná cena z ceníku. 

Na hlavní straně programu zvolte Sklad - Tisk-> Hitparáda - sklad 
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8) Změna vzorového číselníku dodacích podmínek  
 

Od 1.1.2020 nabyla účinnosti nová verze dodacích podmínek vydaných Mezinárodní obchodní 

komorou, podle kterého jsme upravili vzorový číselník dodacích podmínek. Stále je možné použít 

verze kódů podle Incoterms 2010. Můžete ponechat Váš číselník jak je nebo ho změnit na aktuální  

Incoterms 2020. 

 

Změna Vašeho číselníku na Incoterms 2020: 

Číselníky -> Dodací podmínky -> tlačítko „Načti vzorový“ 
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9) Dobropis k vydané faktuře- automatický zápočet MANW 

Nově je při vystavování dobropisu k vydané faktuře možné zvolit si automatické započtení 

daného dobropisu a příslušné faktury. 

Vystavení dobropisu: stůjte na Kartě Vydané faktury -> na horní liště zvolte „Vydané“ -> 

Dobropis - > K aktuální faktuře 

 

Otevře se menu, ve kterém nově přibyla možnost „Vystavit zápočet faktury a dobropisu“. 

Zaškrtnutím tohoto pole se při vystavení dobropisu vytvoří také kompenzační doklad. 

 

Je nutné vyplnit počet vrácených kusů viz obrázek „Vráceno“ (při tvorbě částečné úhrady 

dobropisem) nebo zaškrtnout pole Dobropis celé faktury. 

 

Tlačítkem  vystavíte dobropis. 
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Zvolte řadu dokladů pro dobropis: 

 

Pokud jste měli při tvorbě dobropisu zaškrtnuté pole , tak 

se při tvorbě dobropisu založil i kompenzační doklad, na které jsou zapsané úhrady příslušné 

faktury a dobropisu. Kompenzační doklad naleznete v agendě banka v řadě KD (pokud si 

nenastavíte jinak viz níže). 

 

Tlačítkem  otevřete menu, ve kterém můžete vytisknout příslušnou  Dohodu o 

kompenzaci. 
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Změna nastavení ukládání kompenzačních dokladů: 

Na hlavní obrazovce zvolte Služby-Servis - > Nastavení parametrů -> parametr „BU_RADA_ZAPOCTY“  

 

 

Při vytvoření dobropisu s automatický zápočtem se provedla úhrada faktury vydané: 
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V horní liště zápis o úhradách faktury: 

 

Naleznete rozpis úhrad faktury: 

 

Ve vytvořeném dobropisu je také zapsaná úhrada faktury a kompenzační doklad: 
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10)  Zálohování dat od více zákazníků programu najednou 

Program nově umožňuje zálohování dat více zákazníků najednou. 

Na hlavní obrazovce zvolte Služby – servis -> Záloha. 

 

Přibylo okno Pro zákazníky, které na F1 umožňuje vybrat více zákazníků jejichž data chceme 

najednou zazálohovat.  
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11) QR kódy  

S QR kódy se můžeme setkat čím dál častěji na mnoha místech (vizitky, faktury, cedule, reklamy atd.) 

Na následujících řádcích Vám ukážeme, jak je využít a usnadnit si práci v programech od Comsys 

Software. K použití QR kódů v našich programech není nutné žádné další speciální vybavení. 

QR Faktura 
Na fakturách se lze setkat se třemi variantami QR kódů. 

• QR platba – obsahuje pouze údaje z zaplacení, jako je IBAN, částka, variabilní symbol, … 

• QR faktura – obsahuje základní údaje z faktury, jako je IČO a DIČ obou stran, rekapitulace 

DPH atd. 

• QR platba-F – kód sdružující platbu a fakturu dohromady 

V následujících podkapitolách budou rozebrány možnosti vytváření QR kódů při vystavování faktur a 

jejich využití při evidování přijatých faktur. 

 

Vydané faktury 

Vystavení faktury s QR kódem 
Vytvoření faktury obsahující QR kód je velice snadné. Stačí pouze nastavit variantu QR kódu a 

používat sestavu vydané faktury, která ho obsahuje. Výběr varianty QR kódu se provádí v [Služby-

Servis -> Nastavení parametrů], kde se nastaví parametr [QRFAKTURA-TYP] na hodnotu 1-3. 

 

 

 

 

QR kód pak naleznete na faktuře vlevo od rekapitulace DPH. Je jedno, jestli se faktura tiskne na 

obrazovku, do PDF nebo na tiskárně. 
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Aby se mohla vytvořit QR Platba, je nutné, aby byl ve faktuře určen běžný účet, ve kterém je vyplněný 

IBAN a dále, aby faktura obsahovala kladnou celkovou částku. U QR faktury je povinné datum 

vystavení a nenulová celková částka. Bez těchto údajů se QR kód nevytvoří. 

 

QR kód v e-mailu 
Nově lze QR kód zahrnout také přímo v e-mailu při posílání vydané faktury. Tato možnost je řízena 

parametrem [FV_MAIL_QR]. QR kód se pak objeví přímo v těle zprávy jako obrázek a v textové formě 

a také jako obrázek v příloze e-mailu. 

Stačí pouze při tisku vydané faktury zvolit možnost: Odeslat e-mailem PDF . Zpráva pak bude 

vypadat takto: 

 

Po obdržení takového e-mailu je možné fakturu ihned snadno uhradit pomocí mobilního telefonu a 

také snadno načíst do přijatých faktur.  
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Přijaté faktury 
Načtením QR kódu se do faktury vyplní Evidenční číslo dokladu, Variabilní symbol, data vystavení, 

splatnosti a DUZP, částka k úhradě (základ daně a daň) a IČO, DIČ toho, kdo fakturu vystavil, atd. 

 

Načtení QR kódu ze skenu 
Nejjednodušší možností načtení přijaté QR faktury je její naskenování přímo z MANW nebo JUW. 

Stačí stisknout ikonu skeneru , která se nachází v agendě přijatých faktur na záložkách [Seznam] i 

[Karta].  

 

Ta spustí formulář pro načítání QR faktur a rovnou zahájí proces skenování s výběrem skeneru. 
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Po dokončení skenování se program pokusí vyhledat a přečíst QR kód. V případě úspěchu se rovnou 

objeví načtená QR faktura a kliknutím na tlačítko [Ok – založit fak.] dojde k jejímu založení.  

 

Výhodou tohoto postupu je, že k založené faktuře bude rovnou připojen sken ve formátu PDF, který 

lze kdykoliv otevřít ze záložky [Foto+dokumenty]. 

Načtení QR kódu ze skenu může někdy selhat. Důvodem může být např. nekvalitně vytištěná faktura 

nebo nekvalitní skener. Pak je asi nejjednodušší možností otevřít si naskenovaný soubor kliknutém na 

tlačítko [Zobrazit sken]. 

 

 

V otevřeném PDF si pak přibližte oblast s QR kódem a proveďte snímek obrazovky např. pomocí 

aplikace Výstřižky, která je součástí Windows. Následně načtěte tento snímek ze schránky – viz 

následující kapitola. 
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Načtení ze schránky 
Načtením ze schránky je myšleno načítání ze schránky systému Windows (ctrl+c, ctrl+v). Ze schránky 

lze načíst buďto textový obsah QR kódu, pokud ho máte k dispozici nebo obrázek (JPG, BMP, PNG). 

Př. 

 

Poté, co je QR kód ve schránce uložený, stačí kniknou na tlačítko  a dojde k načtení 

kódu. 

Není bezpodmínečně nutné, aby v načítaném obrázku byl pouze samotný QR kód. Algoritmus si často 

poradí i se situací, kdy je ve schránce snímek celé faktury nebo dokonce celé obrazovky počítače. 

Pravděpodobně tak zafunguje i způsob, kdy si otevřete QR fakturu tak, aby byl QR kód dostatečně 

viditelný a provedete snímek celé obrazovky pomocí klávesy PrintScreen. Ta ho rovnou uloží do 

schránky a pak jen stačí opět použít tlačítko . 

 

Načtení ze souboru 

Kliknutí na tlačítko  lze načíst textový soubor obsahující QR kód nebo obrázek 

(JPG, BMP, PNG) s QR kódem. Opět není obvykle nutné, aby osahoval pouze samotný QR kód, ale 

stačí i obrázek celé QR faktury. 

Pozor, není možné načítat přímo soubory typu PDF. V jejich případě je nutné provést snímek 

obrazovky a ten načíst. 

 

Drag&drop 
Do formuláře pro načítání QR faktur lze také obrázky nebo textový obsah QR kódu jednoduše 

přetáhnout. Přetahovaný obsah stačí pustit kdekoliv ve volném místě formuláře (ne nad textovými 

políčky). Přetáhnout lze text z libovolného místa, obrázek z průzkumníku Windows nebo obrázek 

z přílohy Outlooku. 
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Načtení faktury z e-mailu poslaného z JUW nebo MANW 

Pokud obdržíte e-mail s fakturou vytvořený v JUW nebo MANW, bude pravděpodobně obsahovat QR 

kód přímo v těle zprávy a také obrázek s QR kódem v příloze. Nejjednodušší cesty k načtení takovéto 

faktury do agendy přijatých faktur jsou: 

1. Pokud používáte Outlook, tak stačí myší přetáhnout obrázek s QR kódem v příloze do okna 

pro načítání QR faktur. 

 
 

2. V opačném případě je nejjednodušší označit text QR kódu a ve formuláři pro načítání QR 

faktur použít tlačítko . 
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QR platba 

Okno pro QR platbu lze vyvolat pomocí ikony mobilního telefonu s QR kódem .  

 

Poté se zobrazí formulář s údaji, které lze zahrnout do QR platby. 

 

Údaje v tomto formuláři lze libovolně editovat, přičemž QR kód se vždy přegeneruje. Lze tak např. 

upravit částku, zprávu pro příjemce atd. Tyto úpravy se nikam neukládají a slouží pouze pro zobrazení 

QR kódu. 

Aby byl QR kód platby vygenerován, je nutné mít vyplněný IBAN a částku. IBAN se vygeneruje také při 

zadání čísla účtu a směrového kódu. Zde je jen nutné myslet na to, že tato funkce generuje IBAN 

korektně pouze pro české nebo slovenské účty. 

Pokud je vše připravené, stačí z obrazovky kód načíst pomocí bankovní aplikace vaší banky. 
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QR platbu lze generovat z těchto míst: 

• Karta přijaté faktury (MANW, JUW) 

• Příkazy k úhradě (MANW, MZDY) 

• Tisk DPH (JUW, PODVOJ) 

• Adresy (MANW) 

 

QR vizitka 
 

Podobně jako platbu je možné zobrazit QR vizitku s kontaktními údaji. Ta může obsahovat Jméno a 

příjmení, několik telefonních čísel, e-mail, adresu a název firmy v poznámce. V našich programech 

generujeme vizitku ve formátu MECARD, která je v mobilních telefonech široce podporovaná. 

QR vizitka se zobrazí po kliknutí na tlačítko . 

To lze nalézt opět na více místech: 

• Karta a kontakty v JUW. 

• Karta, kontakty a místa určení v MANW. 

• Formulář s detailem místa určení, který lze vyvolat např. z agendy Zakázky v MANW. 

 

Při spuštění v agendě kontakty dojde automaticky k vyhledání všech kontaktů dané firmy se shodným 

jménem a jejich sloučení do jednoho QR kódu. Ten tak může obsahovat i více telefonních čísel nebo 

e-mail, ačkoliv ty jsou rozepsány v několika řádcích tabulky kontaktů. 
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12) STORNO EET ÚČTENKY 

Mohou nastat situace, kdy je potřeba tržbu z EET stornovat například, když byla tržba evidována 

omylem, zákazník vrátil zboží bez udání důvodu, při vyřízení reklamace nebo například byla tržba 

zaevidována do EET a zákazník nakonec zboží nepřevzal atp. 

Pokud potřebujete doklad odeslaný do EET opravit nebo úplně zrušit, je nutné nejprve stornovat 

tržbu z EET. Zavedli jsme pro Vás zjednodušení tak, aby vše proběhlo z hlediska Zákona o EET 

správně. Zjednodušené storno EET účtenky lze provést do 48 hodin od jejího odeslání. 

 

Účtenka z pokladny odeslaná do EET 

Pokud byla účtenka odeslaná do EET, vypadá odesílací tlačítko takto . 

Jednoduché zrušení je přes menu horní lišty Pokladna -> EET-> Storno dokladu v EET. 

 

 

Zobrazí se dotaz, zda opravdu chcete stornovat EET účtenku. 

 

-> ANO  = tím byl doklad v EET stornován. 
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Doklad je opět ve stavu, kdy není evidován v EET a dá se dále upravovat nebo úplně stornovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydaná faktura placená kartou odeslaná do EET 

Pokud byla účtenka odeslaná do EET, vypadá odesílací tlačítko takto . 

Jednoduché zrušení je přes menu horní lišty Vydané -> EET-> Storno dokladu v EET. 
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Zobrazí se dotaz, zda opravdu chcete stornovat EET účtenku. 

 

-> ANO  = tím byl doklad v EET stornován. 

 

 

Doklad je opět ve stavu, kdy není evidován v EET a dá se dále upravovat nebo úplně stornovat. 
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