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SFN III – sjednocení slev 
 

Obecné 
Na souhrnném účtu (PSPČ) byly nově sjednoceny všechny slevy jak z volných jednotek a běžných slev, tak i 
z množstevních a individuálních slev.  
Na podrobném účtu (PVS) zůstaly slevy rozděleny na slevy (položkové) a množstevní slevy. Slevy (položkové) 
zahrnují slevy z volných jednotek a běžných slev. Množstevní slevy pak slevy množstevní a individuální. 
 
 
 
 

 

 

Export 
Seznam původních, nově přidaný a přejmenovaných sloupců v modulu export (rozděleno dle zdroje dat). 
Nově byly do modulu Export přidány 2 předdefinované exporty dle SFN 3 (PSPČ + PVS). 
Pozn.: Předdefinované exporty již nejsou uvedeny 3x pro každou variantu/volbu (hodnoty, pouze slevy, hodnoty a 
slevy). Variantu/volbu je možné zvolit/změnit v definici exportu. 
 
Zdroj dat VS 

 Částka bez započtení slev [Cena před slevou] 

 Sleva 

 Částka bez DPH [Účtovaná cena] 
 
Zdroj dat PSPČ 

 Částka bez započtení slev [Cena před slevou] 

 Sleva 

 Částka [Účtovaná cena] 

 Sleva [Sleva z extraktu slev]   -> Množstevní sleva (platnost do 28. února 2013) 

 Částka se slevou [Účtovaná cena - Sleva]  -> Částka s množstevní slevou (platnost do 28. února 
2013) 

 
Zdroj dat PVS 

 Původní cena [Původní cena] 

 Sleva 

 Účtovaná cena [Účtovaná cena] 

 Sleva [Sleva z extraktu slev]    -> Množstevní sleva 

 Částka se slevou [Účtovaná cena - Sleva]  -> Částka s množstevní slevou 
 
 
 
 

 

 

Analýzy 
V analýzách a grafech byla rozšířena volba zobrazované ceny o možnost zvolit „Původní cenu“ – viz obr. 
 

 
Obr. 1 - Nová volba zobrazené ceny v analýzách a grafech 
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Doklady 
PSPČ 
Původní sloupce byly přejmenovány: 
 Cena bez započtení slev ->  Částka před slevou 
  -> Sleva (nový sloupec – se sjednocenou slevou) 
 Cena ->  Účtovaná částka 
 Sleva ->  Množstevní sleva (do 28.2.2013) 
 Cena se slevou -> Částka s množstevní slevou (do 28.2.2013) 
 
Sloupce s množstevními slevami jsou zobrazeny pouze u starších dokladů s extrakty slev. Podobně jako ve starší 
verzi lze sloupce skrýt tlačítkem zobrazit/skrýt slevy. 
 

 
Obr. 2 - Původní SFN - PSPČ (zobrazeny slevy) 

 

 
Obr. 3 - Původní SFN - PSPČ (bez slev) 

 

 
Obr. 4 - Nové SFN - PSPČ (nový doklad/doklad bez EXS) 

 

 
Obr. 5 - Nové SFN - PSPČ (starší doklad s extraktem slev) 
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PVS 
Původní sloupce byly přejmenovány: 
 Sleva ->  Množstevní sleva 
 Cena se slevou -> Částka s množstevní slevou 
 
Podobně jako ve starší verzi lze sloupce s množstevními slevami skrýt tlačítkem zobrazit/skrýt slevy. Je platné 
pouze pro doklady vystavené do 28.2.2013. 

 

 
Obr. 6 - Původní SFN - PVS (se zobrazením slev) 

 

 
Obr. 7 - Nové SFN - PVS (se zobrazením slev) 

 

 

 

 

 

 

 

Přeúčtování 
V přeúčtování byla nově doplněna volba ceny, které vstupuje do přeúčtování, původní zaškrtávací tlačítko „Pro 
přeúčtování použít původní cenu“ bylo nahrazeno volbou ceny vstupující do přeúčtování (původní cena nebo 
účtovaná cena). U účtované ceny je možné zvolit procento aplikace slevy (slevou je zde myšlen rozdíl mezi původní a 
účtovanou cenou). Níže je pak možné ještě zvolit započtení množstevních slev, které jsou na dokladech od 1.3.2013 
uvedeny pouze na PVS (nikoliv na PSPČ). 
 

 
Příklad: 
Jednotlivé varianty nastavení přeúčtování a výše částky vstupující 
do přeúčtování – zdrojová data jsou uvedena níže. 
 
A. Přeúčtování s původní cenou bez dalších slev: 

Název Cena před přeúčtování 

Položka staré PSPČ 200 

Položka nové PSPČ 200 

Položka PVS bez EXS 20 

Položka PVS s EXS 20 

 
B. Přeúčtování s účtovanou cenou procento slevy 50 % bez 

množstevních slev 

Název Cena před přeúčtování 

Položka staré PSPČ 150 

Položka nové PSPČ 125 

Položka PVS bez EXS 15 

Položka PVS s EXS 15 

 
 
 
 
 

 
Obr. 8 - Původní SFN - nastavení přeúčtování 

 

 

 
Obr. 9 - Nové SFN - nastavení přeúčtování 
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C. Přeúčtování s účtovanou cenou procento slevy 100 % bez 
množstevních slev 

Název Cena před přeúčtování 

Položka staré PSPČ 100 

Položka nové PSPČ 50 

Položka PVS bez EXS 10 

Položka PVS s EXS 10 

D. Přeúčtování s účtovanou cenou procento slevy 100 % a 
procento množstevní slevy 50 % 

Název Cena před přeúčtování 

Položka staré PSPČ 75 

Položka nové PSPČ 50 

Položka PVS bez EXS 10 

Položka PVS s EXS 7,5 

 
E. Přeúčtování s účtovanou cenou procento slevy 100 % a 

procento množstevní slevy 100 % 

Název Cena před přeúčtování 

Položka staré PSPČ 50 

Položka nové PSPČ 50 

Položka PVS bez EXS 10 

Položka PVS s EXS 5 

 
 
Zdrojová data použitá v příkladu pro přeúčtování 

Název Původní cena Účtovaná cena Množstevní sleva Cena s množ. slevou 

Položka staré PSPČ 200 100 50 50 

Položka nové PSPČ 200 50 - 50 

Položka PVS bez EXS 20 10 - 10 

Položka PVS s EXS 20 10 5 5 

 


