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FINANCE

1.1

Výkazy rozvahy a výsledovky vzor 2014 (verze 24.200)

1.1.1

Doplnění výkazů

Po instalaci aktualizace bude při úpravě datových struktur každé účtované firmy, která vede podvojné účetnictví a účetní rok je
nastaven na rok 2014 a vyšší, nabídnuto doplnění výkazů rozvahy a výsledovky vzor 2014. Změny jsou především
v rozvaze v plném rozsahu, kde byly vloženy řádky 79, 86 a 88, v rozvaze ve zjednodušeném rozsahu byl vložen řádek 20 a
v obou výkazech byly aktualizovány texty. Výsledovky jsou obsahově oproti staršímu vzoru beze změny, byly provedeny pouze
mírné změny v textu.
Když doplnění nových vzorů při úpravě datových struktur odmítnete, nabídne se úprava znovu při přípravě dat na rok 2015,
nebo můžete použít menu Konec – Nastavení programu – Servisní funkce – Doplnit rozvahu, výsledovku vzor 2014.
Pokud necháte program výkazy doplnit, naleznete přidané vzory v menu Finance - Výkazy pro FÚ a Definované výkazy.
Současně budou posunuta čísla řádků výkazů uvedených v účetním rozvrhu, aby odpovídala novým vzorům. Například účet 384
by měl mít v účetním rozvrhu pro výkaz v plném rozsahu nastaven řádek 124, zatímco původně zde byl řádek 121 (vzor 2010),
případně 120 (vzor 2004).
V důsledku této úpravy nebude možné používat v menu „Finance - Výkazy pro FÚ“ pro další výpočty starší vzory.
Program také nabídne doplnění účtů: 416 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací, 426 Jiný výsledek
hospodaření minulých let a 432 Zálohy na podíly na zisku.

1.1.2

Import hodnot minulého období

Přidané výkazy nebudou mít nastaveny hodnoty minulého období. Můžete je snadno importovat pomocí menu Finance Výkazy pro FÚ – Minulé účetní období. Při vstupu do prázdného výkazu v tomto menu program automaticky nabídne import
hodnot.
Ve formuláři si zvolte účetní firmu, která obsahuje výkazy
s hodnotami předcházejícího roku. Programem bude
přednastavena firma (rok), ve které se právě nacházíte.
Následně zvolte odpovídající výkaz. Jsou nabízeny výkazy
zároveň z menu Definované výkazy a Výkazy pro FÚ.
Nakonec zvolte, zda se mají přebírat hodnoty ze sloupce
konečný stav nebo ze sloupce minulé účetní období.
Posledním údajem jsou čísla řádku, o které je výkaz, kam
hodnoty importujete, rozšířen. Pro standardní sestavy si
program tyto hodnoty nastaví sám.
Pokud se import řádně neprovede, můžete jej podle potřeby několikrát opakovat. Ze seznamu zadávání hodnot minulého
období jej vyvoláte klávesou Ctrl+I.

1.1.3

Odložení starých vzorů do archivu

Staré vzory výkazů můžete například po zpracování daňového přiznání odstranit výmazem, nebo je odložte do archivu.
Vymazání provedete obvyklým způsobem v menu Finance - Výkazy pro FÚ –
Definice a Finance - Výkazy pro FÚ – Definované výkazy.
Nepotřebné výkazy odložíte do archivu nejsnadněji tak, že si je například v menu
Finance - Výkazy pro FÚ – Prohlížení mezerníkem označíte, pak stisknete
klávesu F10 a v menu zvolíte nabídku Archiv. V následujícím formuláři změníte
rozsah na Označené.
Výkazy odložené do archivu obnovíte opět analogickým postupem.

1.1.4

Tisk výkazu rozvahy aktiva i pasiva do jednoho PDF

Při tisku rozvahy program musí vytisknout jednu sestavu pro aktiva, druhou pro pasiva. Pokud budete provádět tisk do PDF
přímo z účetnictví, obě sestavy program automaticky spojí do jednoho souboru PDF.
Při použití programu Tisk ve Windows nelze vytvoření jediného PDF souboru zajistit přímo. Řešení spočívá v tom, že
pozastavíte tisk PDF Creatoru, který se pro vytváření PDF souborů obvykle používá, provedete tisk aktiv i pasiv a na závěr
necháte oba soubory spojit do jednoho.
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Celý postup vypadá takto:
 Stiskněte tlačítko Start ve Windows, v seznamu programů najděte PDFCreator a spusťte program PDFCreator.
 Ve formuláři, který se zobrazí, zvolte menu Tiskárna – Pozastavit tisk. Formulář minimalizujte (nezavírejte).
 Spusťte Tisk ve Windows, vyberte menu Finance – Definované výkazy a zvolte požadovanou rozvahu. Ve formuláři těsně
předcházejícímu tisku je nutné změnit volit výstupní tiskárnu na PDFCreator a poté stiskněte tlačítko Tisk. Nepoužívejte
tlačítko PDF!
 Tímto způsobem vytiskněte aktiva i pasiva. Pozor, tiskárnu PDFCreator je nutné znovu nastavit i při tisku pasiv.
 Pak se přepněte do PDFCreatoru. Pokud jej nemůžete najít, spusťte jej opět pomocí tlačítka Start (viz popis výše).
 Zvolte menu Dokument – Kombinovat vše a zrušte pozastavení tisku pomocí menu Tiskárna – Pozastavit tisk.
 Nyní by se mělo nabídnout uložení PDF souboru obsahující obě sestavy.
Pozor, uvedený postup je možný pouze pro PDFCreator do verze 1.7. Od verze 2 již možnost spojit dokumenty není.
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2

MZDY

2.1

Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP a dani srážkou
(verze 24.010)

Tisk potvrzení dle vzoru Mfin 5460/A naleznete v menu Evidence – Mzdová evidence – Tisk – Daň z příjmu – Potvr.příjmů
DPP a dani srážkou. Program zpracuje mzdy z pracovních poměrů dohod o provedení práce, u nichž byla daň z příjmu
provedena srážkou. Pokud měl zaměstnanec uzavřeno několik DPP, jsou údaje sloučeny do jednoho potvrzení.
Po zadání roku výpočtu bude
zobrazen
seznam
zaměstnanců,
v němž
si
mezerníkem označte ty, kterým
chcete potvrzení vystavit.

Následuje zadání doplňkových údajů tiskopisu a vlastní tisk.

2.2

Srážky z mezd – do poloviny hrubé nebo čisté mzdy?
(verze 24.010)

V § 2045 Občanského zákoníku, který se týká dohod o srážkách ze mzdy je uvedeno, že: „Dluh lze
zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu
závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy
nebo platu ve výši nepřesahující jejich polovinu“. Bohužel není upřesněno, zda se jedná o hrubý nebo
čistý příjem. V současnosti lze nalézt právní výklady obhajující obě varianty. Protože jde o problém, který
může mít závažné právní dopady, je GRAND doplněn o spínač, kterým si můžete zvolit variantu, která se
mzdové účetní jeví jako správnější.
Spínač naleznete v menu Evidence – Mzdová evidence – Nastavení – Základní, tlačítko Další.
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2.3

Pořadí daňového zvýhodnění na vyživované dítě (verze
24.100)

V personalistice je u rodinných příslušníků doplněn
údaj pořadí dítěte pro daňové zvýhodnění v roce 2015.
Údaj si tak můžete zadat již v této verzi programu
v rámci přípravy na rok 2015.

2.4

Tisk potvrzení uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro
druhého poplatníka (verze 24.100)

Před tiskem potvrzení zadejte v seznamu rodinných příslušníků v personalistice pořadí dítěte pro
uplatnění daňového zvýhodnění. Zadejte i vyživované děti, které si uplatňuje druhý poplatník (rodič),
pouze u nich vypněte volbu pro uplatnění daňového zvýhodnění.
Potvrzení můžete vytisknout klávesou F8 přímo ze seznamu dětí v personalistice, nebo můžete použít
menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu - Potvrz.dětí pro 2.poplatníka.
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ODPIS POHLEDÁVEK (VERZE 24.020)

Evidence je určena pro podvojné účetnictví k přehlednému vytváření opravných položek k pohledávkám a k jejich odepisování.
Program umožňuje rychlé zařazení vydané faktury k odpisu včetně přeúčtování saldokontního účtu, výpočet daňových oprávek
a jejich zaúčtování i výsledný opis pohledávky.

3.1

Zařazení neuhrazené faktury do evidence odpisu
pohledávek

Zařazení neuhrazené faktury můžete provést ze dvou míst:


Ze seznamu faktur (menu Doklady – Faktury vydané – Oprava) klávesou F10, v menu volba Zařadit k odpisu
pohledávky.



Ze seznamu pohledávek k odpisu (menu
Doklady – Faktury vydané – Pohledávky
k odpisu), kdy si v zadávacím formuláři
můžete určit podmínky usnadňující výběr
pohledávek vhodných k odpisování.
Následně se zobrazí seznam pohledávek,
v němž můžete klávesou Enter provést její
zařazení do evidence odpisu pohledávek.
Pokud pohledávku odepisujete například
ručně, můžete jí pouze klávesou CTRL+R
označit jako odepisovanou.

Většina
údajů
do
formuláře
pohledávky k odpisu bude převzata
z faktury. Nutné je ručně vyplnit
odpisovou sazbu, která bude
určovat rychlost a výši výpočtu odpisů
(oprávek).
Dále
je
zapotřebí,
zvláště
u pohledávek, kde je promlčecí doba
delší než obvyklých 36 měsíců,
opravit datum, od něhož bude
pohledávka
považována
za
promlčenou, čímž dojde k zastavení
odpisování a výpočtu oprávek.

Po uložení karty program nabídne možnost přeúčtování pohledávky na jiný saldokontní účet. Pokud této možnosti využijete,
bude připraven interní účetní účetní doklad. Po jeho uložení se přenese číslo interního dokladu do karty odpisu pohledávky.
Jestliže vytvoření účetního dokladu nevyužijete, můžete přeúčtování zaúčtovat později obvyklým způsobem v menu Finance –
Účtování – Účtování z dokladů.

5

Grand 24.150 – změny v průběhu roku

3.2

Výpočet daňových oprávek pohledávky

Výpočet oprávek můžete provést k jednotlivé pohledávce nebo hromadně.

3.2.1

Oprávky jednotlivé pohledávky

Pomocí menu Evidence – Odpis pohledávek – Karty – Oprava vstupte do editačního formuláře požadované pohledávky
k odpisu a stiskněte tlačítko Daňové oprávky. V seznamu jsou k dispozici obvyklé klávesy Insert a F5 při vložení nové oprávky,
Enter k opravě, Delete k vymazání.
U nové oprávky budete nejprve vyzváni
k zadání data, k němuž program dopočítá
počet měsíců po splatnosti a podle
zvolené sazby zadané v kartě pohledávky
k odpisu zjistí odpovídající procentní sazbu
oprávky. Pro informaci jsou počty měsíců a
procenta z odpisové sazby uvedena ve
formuláři vpravo nahoře.
Ze sazby se vypočte celková oprávka, která
se porovná s dříve uplatněnými oprávkami.
Rozdíl bude uveden v údaji oprávka.
Pokud je datum odpisu vyšší, než datum promlčení zadané v kartě odpisované pohledávky, program sníží (pokud to bude
možné) datum oprávky na den předcházející promlčení a do poznámky uvede upozornění.

3.2.2

Hromadný výpočet oprávek

Zvolte menu Evidence – Odpis pohledávek – Daňové oprávky – Hromadný výpočet. Dále zadejte datum, k němuž mají být
oprávky vypočteny a rozsah. Vlastní výpočet je proveden obdobně jako v případě odpisu jednotlivé pohledávky pouze s tím
rozdílem, že nebudou uloženy případné nulové odpisy. Program z výpočtu vynechá karty pohledávek se zapnutou volbou
Vyřadit z hromadného výpočtu oprávek a již zaúčtované oprávky.

3.3

Přehled daňových oprávek

Odpisy pro zadané období zjistíte v menu Evidence – Odpis pohledávek – Daňové oprávky – Přehled oprávek. Tisková
sestava je skupinovaná podle saldokontního účtu (přebírá se z odpisované faktury) a měny (sestavu můžete využít pro
zaúčtování) nebo podle skupiny a měny (vhodné pro vyplnění daňového přiznání).
Zaúčtování do deníku proveďte v menu Finance – Účtování – Účtování z dokladů.

3.4

Závěrečné odepsání pohledávky

Pomocí menu Evidence – Odpis pohledávek – Karty – Oprava vstupte do editačního formuláře požadované pohledávky a
vyplňte datum odepsání pohledávky. Číslo interního účetního dokladu můžete nechat prázdné, doplní se automaticky při
zaúčtování. V účetním dokladu by měl být u saldokontních účtů, na kterých je pohledávka vedena, uveden variabilní symbol a
provedeno spárování indikované velkým písmenem P. Tím dojde při uložení účetního dokladu k uhrazení pohledávky formou
Odpis pohledávky.
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3.5

Tisk

3.5.1

Seznam karet odpisovaných pohledávek

Program vytiskne odpisované pohledávky zařazené v určené časové rozmezí skupinované podle saldokontního účtu (přebírá se
z odpisované faktury) a měny.

3.5.2

Daňové oprávky za období

Pro zadané období se provede tiskne odpisů.

3.5.3

Karty odpisu pohledávky

Tiskne se podrobná karta s uvedením jednotlivých oprávek.
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3.6

Číselník daňových oprávek pohledávek

Sazby určují průběh a výši oprávek pohledávek. Číselník se snaží odrážet mnohaletý vývoj problematiky a doporučujeme si jej
prohlédnout ještě před začátkem používání.

V rámci jedné sazby je možné uvést i několik variant platných v různých letech. Při výpočtu oprávky program automaticky
použije sadu platnou pro rok, v němž pohledávka vznikla.

3.7

Nastavení

Zde můžete přednastavit počet měsíců, po jejichž uplynutí je pohledávka považována za promlčenou a nelze k ní dále provádět
oprávky.
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4

DOKLADY

4.1

Vzory (verze 24.010)

Vzory slouží k rychlému vytvoření opakujících se dokladů. Platíte-li například každý měsíc nájemné, lze první zapsanou fakturu
za nájemné zařadit do knihovny dokladových vzorů. Další měsíc stačí vyvolat knihovnu vzorů a novou fakturu vytvořit jako kopii
starší. Vzory jsou dostupné pro pohledávky, závazky, hotovostní doklady, příjemky, výdejky a dodací listy. Můžete je použít i
v rychlém vstupu.

4.1.1

Zařazení dokladu do knihovny vzorů

V seznamu dokladů (například přijatých faktur) stisknete klávesu Alt+V nebo můžete použít místní nabídku (klávesa F10) a
volbu Zařadit doklad do vzorů. Následně se zobrazí formulář s vybranými údaji vzorového dokladu, kde stačí zadat název
vzoru.

Pokusíte-li se zařadit do vzorů doklad, který je již ve vzorech obsažen, budete na tuto skutečnost pouze upozorněni.

4.1.2

Vytvoření nového dokladu ze vzoru

Vstupte do seznamu dokladů v režimu oprav (například menu Doklady – Faktury přijaté – Oprava) a stiskněte klávesy
Ctrl+V nebo Alt+Insert, případně v místní nabídce (klávesa F10) zvolte Nový doklad ze vzoru.
Zobrazí se seznamu vzorů, v němž můžete hledat a filtrovat obvyklým způsobem (nastavení rychlého hledání a výběru psaním
provedete klávesou Ctrl+N). Po stisku klávesy Enter se
vytvoří nový doklad, který můžete upravit dle potřeby a
zapsat.
V rychlém vstupu dokladů vzory vyvoláte stejnými
klávesami (Ctrl+V a Alt+Insert), ale jen v případě, že
editujete údaje v horní obrazovce (v položkách jsou
výše zmíněné klávesy vypnuty nebo použity k jinému
účelu). Položky vzorového dokladu jsou zařazeny na
začátek seznamu a po zápisu dokladu jsou ze seznamu
odstraněny.
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4.1.3

Správa knihovny vzorů

Klávesou F7 můžete změnit řazení podle názvu nebo si položky ručně seřadit. Pro ruční řazení použijte kláves Ctrl+šipka
nahoru / dolu.
Odebrat položku z knihovny vzorů můžete klávesou Delete. Na původní vzorový doklad nemá odebrání z knihovny žádný vliv.
Potřebujete-li opravit název vzoru, použijte klávesu F2.

4.2

Kontrola DIČ dodavatelů na dotaz (verze 24.010)

Protože může kontrola DIČ (spolehlivosti plátce DPH)
zbytečně zdržovat, je nastavení DPH doplněno o volbu,
zda se má tato kontrola provádět jen na dotaz. Změnu
nastavení provedete v menu Doklady – Evidence DPH –
Nastavení, tlačítko Další.
Kontrola se projeví při zadání závazků tuzemských
dodavatelů v menu Doklady – Faktury přijaté (Ostatní
závazky), nikoliv v rychlém vstupu, kde se vůbec
neprovádí.

4.3

Fakturace s použitím akčních cen

Nejprve proveďte počáteční nastavení programu dle kapitoly 5.2.2 Počáteční nastavení.
Ve faktuře (menu Doklady – Faktura vydaná – Nová faktura) nastavte obvyklou fakturační cenu (například maloobchodní).
V seznamu skladových karet bude zobrazen příznak akční ceny a jako prodejní cena bude automaticky u skladových karet
s příznakem v akci použita cena akční. U karet, které nemají nastavený příznak v akci, nebo jej nastavený mají, ale akční cena
není zadaná nebo je větší než běžná prodejní cena, se použije běžná fakturační cena (například maloobchodní).

4.4

QR platba na faktuře v Tisku ve Windows (verze 24.020)

Na faktuře vytištěné z programu Tisk ve Windows může být
uveden čárový kód pro automatické vyplnění platebního příkazu –
tzv. QR platba.
Kód se tiskne v případě, kdy je:
forma úhrady převodem
bankovní účet firmy je zadán včetně IBAN tvaru
v nastavení programu (menu Soubor - Vlastnosti) je v
záložce Tisk faktury sepnuta volba Tisknout QR kód pro
platbu. Volba je standardně zapnuta.

Tisknete z programu alespoň verze 24.020




Pokud používáte vlastní tiskovou sestavu faktury, můžete do ní
QR platbu překopírovat ze standardního vzoru.
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4.5

Druhá snížená sazba DPH (verze 24.100)

Číselník Typů sazeb DPH je doplněn o tyto záznamy pro druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10% platnou od 1. 1. 2015:
označení
SZ
SS+
S*
RZ
RR+
R!
AZ
AA+

4.6

název
Tuzemsko SN%
Dovoz zboží §23 odst.3 a 4 SN%
Pořízení zboží člen.státu SN%
Zasílání zboží z člen.státuSN%
Tuzemsko SN%
Dovoz zboží §23 odst.3 a 4 SN%
Zboží čl.stát §16- SN%
Tuzemsko SN% §91 - zboží
Tuzemsko SN% krátit odpočet
Dovoz zboží §23 SN%
Zboží čl.stát §16- SN% krátit

komentář

§91
Krácená plnění
Krácená plnění
Krácená plnění

Rekapitulace DPH na daňových dokladech (verze 24.100)

Z důvodu zavedení další nenulové sazby DPH byly předělány rekapitulace DPH na fakturách a ostatních daňových dokladech.
Program bude uvádět pouze sazby skutečně použité na dokladu v členění podle skutečné výše sazby. Z tohoto důvodu nebylo
možné dodržet vizuální podobu některých dřívějších sestav. Například tisková sestava Faktura s rekapitulací má také nově
rekapitulaci ve formě seznamu, nikoliv tabulky.

Obdobně je upravena rekapitulace DPH i v Tisku ve Windows.
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Volitelně si můžete určit, zda bude rekapitulace
obsahovat i nulovou sazbu mimo DPH. Volbu
provedete v obrazovce těsně předcházející tisku,
kde měníte tiskovou sestavu, počet kopií a
podobně.
Volba nemá vliv na tiskovou sestavu daňový
doklad, která je vždy bez nulové sazby mimo
DPH. Neuvádí se pro nedostatek místa pro popis i
na úzkých pokladních sestavách.

4.7

Rychlé načtení kurzu cizí měny pro jeden den (verze
24.100)

Kurz cizí měny pro jeden den lze načíst tlačítkem z webu přímo
z formuláře pro doplnění kurzu.

4.8

Sdílení položek rychlého vstupu více lidmi (verze 24.100)

Pokud do téže úètované firmy vkládá støídavì nìkolik lidí doklady pomocí rychlého vstupu, mùžete si v menu Konec Nastavení programu - Prostøedí, ve formuláøi tlaèítko Další, zapnout sdílení téže sady položek. Předpokládá se však, že
uživatelé nebudou rychlý vstup téže účtované firmy používat současně.
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5

SKLAD

5.1

Nové příznaky ve skladové kartě (verze 24.010)

Skladová karta byla doplněna o tři nové příznaky: v akci, novinka a výprodej. Hlavní použití je pro výběry v seznamu
skladových karet, příznak v akci se uplatní u akčních cen (viz následující kapitola).

5.2

Akční ceny (verze 24.010)

5.2.1

Princip

Smyslem úpravy bylo umožnit zadání proměnlivých akčních cen pro část ceníku bez nutnosti opravovat ostatní, běžně
používané ceny. Předpokládá se, že na skladové kartě je alespoň jedna cena, která není běžně využívaná a kterou si vyhradíte
pro zadání akčních cen. V nastavení skladu zadáte, o kterou cenu jde, ve skladových kartách pomocí speciálního vstupu
zadáte ceny a nastavíte příznak, že je skladová karta v akci. Při prodeji například fakturou ponecháte jako fakturační cenu
obvyklou (například maloobchodní) a program automaticky u skladových karet s příznakem v akci použije akční cenu. U karet,
které nemají nastavený příznak v akci, nebo jej nastavený mají, ale akční cena není zadaná nebo je větší než běžná prodejní
cena, se použije běžná fakturační cena (například maloobchodní).

5.2.2

Počáteční nastavení

V menu Evidence – Sklad – Nastavení – Názvy prodejních cen si jednu
nepoužívanou prodejní cenu pojmenujte jako cenu akční (například AKCE).

Dále v menu Evidence –
Sklad – Nastavení –
Základní určete, která
cena bude programem
považována za akční.

V dalším kroku můžete pomocí menu
Evidence – Sklad – Změny prodejních
cen – Zadání akční ceny rychle zadat
jednotlivým skladovým kartám akční cenu.
Pro snadnější kontrolu a zadání může být
zobrazena zároveň jiná, referenční cena.
Dále určete, zda budete zadávat cenu včetně
DPH nebo bez DPH.
Následují doplňkové volby pro omezení
rozsah zpracovávaných karet, seřazení a
podobně.
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Nakonec se zobrazí seznam skladových karet, kde můžete prostým přepisem zadat požadovanou cenu. Při zápisu nenulové
prodejní ceny program automaticky nastaví značku v akci v levém sloupci seznamu. Mezerníkem můžete zařazení do akce
manuálně upravit.

5.3

Rychlá oprava libovolné prodejní ceny

Formulář pro zadání akčních cen můžete využít k rychlým úpravám libovolné prodejní ceny v menu Evidence – Sklad – Změny
prod. Cen – Zadání akční ceny. Je zapotřebí pouze sepnout spínač Chci zadat jinou, než akční cenu a zvolit, kterou
prodejní cenu budete měnit. V tomto režimu je v seznamu karet zobrazen sloupec s indikátorem zařazení do akce pouze
informativně bez možnosti změny.
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5.4

Tisk čárového kódu skladových karet (verze 24.020)

Tisku ve Windows, kde můžete tisknout čárový kód (volitelně s cenou a popisem) na štítky, lze variabilněji nastavit počty kopií.
Pokud tuto funkci potřebujete, sepněte nejprve spínač individuální počet u každé karty umístěný v záhlaví formuláře.
Program zobrazí sloupec počet, kde pro každý řádek můžete nastavit odlišný počet kopií. Jestliže hodnotu nezadáte, bude
štítek vytištěn dle zadaného počtu kopií ze záhlaví formuláře.
Jestliže volbu individuální počet u každé karty sepnete a pak tlačítkem Přidej karty z ... vložíte skladové karty například
z příjemky, nastaví se u každé karty počet kopií odpovídající počtu z příjemky. Pokud chcete tisknout všechny štítky jednotným
počtem, výše uvedenou volbu vypněte. Položky, které nechcete tisknout z formuláře odstraňte tlačítkem s křížkem umístěným
vlevo dole ve formuláři.
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5.5

Zákaznické slevy prodejních cen (verze 24.030)

5.5.1

Povolení zákaznických slev

Program umožňuje přiřadit zákaznickou slevu odběrateli ke skladové kartě. Přiřazení lze provést jednotlivě zadáním slevy
jednoho partnera k jedné skladové kartě, nebo můžete využít údaje zatřídění ve skladové kartě a partnera a slevu zadat ke
skupině skladových karet se shodným zatříděním a ke skupině partnerů se stejným zatříděním.
Používání zákaznických slev je nutné nejprve povolit volbou Zákaznické slevy prodejních cen v Nastavení skladu (menu
Evidence – Sklad – Nastavení – Základní) nebo v Nastavení partnerů (menu Doklady – Číselníky – Partneři –
Nastavení).

5.5.2

Zadání (definice)

V kartě skladové karty a partnera bude
zobrazeno tlačítko Slevy, po jehož stisku
program zobrazí seznam slev, které jsou
pro danou skladovou kartu (partnera)
zadány.

V seznamu slev jsou k dispozici obvyklé editační klávesy, tedy Insert a F5 pro přidání, Ctrl+Insert a Ctrl+F5 pro kopii, Enter
pro opravu a Delete pro odstranění.

16

Ve formuláři zákaznické slevy můžete zvolit, zda bude sleva přiřazena k jedné skladové kartě nebo ke skupině skladových karet
zadanou zatříděním. Pro úplnost je zapotřebí uvést, že při zadání slevy pro jednu skladovou kartu bude sleva přiřazena i všem
kartám shodného čísla, které se případně vyskytují v jiných skladech.
Slevu můžete přiřadit jednomu partnerovi nebo skupině partnerů s odpovídajícím zatříděním.

V zákaznické slevě dále můžete určit, zda se sleva uplatní pro všechny prodejní ceny nebo jen pro jednu.
Nejdůležitějším údajem je výše procentní slevy. Je-li zadáno záporné číslo, bude program počítat přirážku.
Platnost slevy je možné omezit jen na určité období.

5.5.3

Zobrazení všech slev

Pomocí menu Evidence – Sklad – Zákaznické slevy si můžete zobrazit všechny definované slevy. V seznamu lze filtrovat
obvyklým způsobem, tedy psaním ve sloupci, v němž chcete vyhledávat. Změnu způsobu filtrace provedete klávesou Ctrl+N.
Mimo editačních kláves je zde ještě k dispozici klávesa F7 pro řazení, F8 pro tisk, F10 například pro export do Excelu a F11 pro
nastavení viditelnosti a šířky sloupců přehledu.

5.5.4

Uplatnění slevy při prodeji

Zákaznické slevy se uplatní při prodeji ze skladu ve faktuře vydané, příjmovém hotovostním dokladu (včetně prodeje přes kasu),
dodacím listu a objednávce zákazníka. Pokud je v daném dokladu povoleno zadávání slevy v položkách, bude do položkové
slevy dosazena hodnota z případně nalezené zákaznické slevy. Není-li sleva položky zadávána, bude prodejní cena snížena
o příslušné procento.
Jestliže je v hlavičce prodejního dokladu zadán rabat (sleva) odběratele, nedojde k jeho sčítání s prodejní slevou
přiřazenou ke skladové kartě, ale pro výpočet bude vždy použita jen prodejní sleva skladové karty. Může tak dojít i ke
zvýšení prodejní ceny v případě, že je v hlavičce dokladu zadaná vyšší sleva, ale skladová karta má pro daného partnera
přiřazenu slevu nižší.
O uplatnění prodejní slevy ze skladové karty by měl být uživatel informován textovou zprávou v pravém horním rohu obrazovky.
Pokud při prodeji ze skladové karty připadá v úvahu více prodejních slev například proto, že je definovaná jedna sleva partnera
k jedné skladové kartě a zároveň jiná sleva ke skupině skladových karet dle zatřídění, postupuje program při vyhledání slevy
následovně:





Nejdříve se pokouší nalézt slevu pro konkrétního partnera a jednu skladovou kartu.
Pak hledá slevu pro konkrétního partnera a odpovídající zatřídění skladové karty.
Následně pro shodu zatřídění partnera a jednu skladovou kartu.
Nakonec pro shodu zatřídění partnera a zatřídění skladové karty.
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5.6

Hromadné přiřazení prodejních cen (verze 24.030)

Funkci použijete například ve chvíli, kdy chcete začít používat další prodejní cenu a potřebujete provést její inicializace. Program
umožní rychlé nastavení prodejní ceny z jiné, dříve zadané ceny na skladové kartě. Zároveň můžete měněnou prodejní cenu
hromadně zvýšit o zadané procento. Záporná hodnota procenta zajistí snížení měněné ceny.
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6

OSTATNÍ

6.1

Odeslání zálohy dat jedné účtované firmy mailem (verze
24.020)

Zvolte menu Konec – Archivace dat a proveďte vytvoření zálohy běžným způsobem. Po kontrole dat bude zobrazen
informační formulář s tlačítkem Odeslat mailem. Po jeho stisku bude spuštěn výchozí mailový klient (například Microsoft
Outlook, Outlook express nebo Thunderbird) a vytvořena nová zpráva s přílohou obsahující záložní soubory.

Odeslání mailem program nenabízí v případě hromadné archivace více firem a při archivaci „jinou zálohou“. GRAND také
nedokáže spustit webový mail, který se zobrazuje v internetovém prohlížeči.
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