
 KONTROLA PŘECENĚNÍ od 1.6.2015 

 

Vzhledem k tomu, že všechny prodejny MIS mají skladové karty, a mohou si zkontrolovat sumární i 

položkové přecenění, popř. vytisknout, dochází ke změně s účinností od 1.6.2015 a to následující: 

NEBUDE POSÍLÁNO ŽÁDNÉ TIŠTĚNÉ PŘECENĚNÍ  

(VYJIMKOU BUDOU PRODEJNY, KTERÉ MĚLI V DANÉM MĚSÍCI INVENTURU NEBO JSOU NOVĚ 

ZAVEDENY) 

 

!!! V MOMENTĚ KDY VÁM PŘIJDE KONTOKORENT JE PŘECENĚNÍ KOMPLETNĚ UZAVŘENO, JSOU 

PROVEDENY VŠECHNY OPRAVY A KONTROLY – DO TÉTO DOBY SE MŮŽE PŘECENĚNÍ STÁLE 

MĚNIT, PROTO PROVÁDĚJTE KONEČNOU KONTROLU AŽ PO OBDRŽENÍ KONTOKORENTU, 

PRŮBĚŽNOU SI MŮŽETE DĚLAT KDYKOLI BĚHEM MĚSÍCE  

(V POLOŽKOVÉM PŘECENĚNÍ ZA AKT. MĚSÍC) !!! 

 

V kontokorentu máte vždy uvedenou částku, kterou jste zatíženi či odtíženi, toto lze 

zkontrolovat následujícím způsobem:  

Tisk PŘECENĚNÍ -  Lze vytisknout dvěma způsoby: 

1. Přes odkaz na Liště – Prodejny , zboží na prodejně, dole tlačítko tiskuF9 – zvolíte variantu 

“sumární přecenění za minulý měsíc” nebo “položkové přecenění za minulý měsíc”, 

zamodří se a potvrdíte zelenou fajfkou vpravo dole. Částka na sumárním přecenění “celkem za 

prodejna” musí sedět se zaúčtovanou částkou v kontokorentu. V případě nesprávnosti se 

ozvěte. 

 

2. Přecenění si zobrazíme přes odkaz na liště - Přecenění, Přecenění sumární naskočí tabulka s datem - od kdy 

chceme zobrazit  a s datem - do kdy chceme zobrazit (automaticky naskočí daný měsíc, ale lze vybrat jakékoli 

období), potvrdíme zelenou fajfčičkou, načte se tabulka, tu si musíme podrobněji zobrazit a to tak, že 

zmáčkneme na tlačítko tiskuF9 a můžeme zadat variantu  

- sumární přecenění – potvrdit, naskočí dotaz „zda si přejete v přec. zobrazit i rozdílné ceny v DL?“, 

zvolíme ANO, poté se načte sestava 

- položkově za období, potvrdit, pak vám postupně naskočí 3 dotazy, na které vždy odpovíte ANO, poté se 

načte správná sestava s různými typy přecenění. 



 

V případě, že by v přecenění byly nějaké opravy či nejasnosti, poslala bych Vám podklad i s 

vyjádřením. 

 

POPIS TYPŮ PŘECENĚNÍ firmou PORS přikládám pro jistotu ještě jednou, abyste věděli, co které přecenění 

znamená a mohli jste si to pečlivě zkontrolovat. 

 

Postup doporučené kontroly (přikládám vzor, úplně vzadu): 

1. Sumární přecenění 

-  překontrolovat, zda částka uvedená a podepsaná mnou na konci sumárního přecenění se shoduje s částkou 

zaúčtovanou v kontokorentu, včetně znaménka před částkou (bod 1) 

- překontrolovat zda v přecenění jsou všechny začátky a konce akcí – např. 1. vždy začíná a končí supercena a 

dále jsou pak v měsíci 1-3 letákové akce, které většinou začínají a končí ve středu každých 14 dnů, částky by 

se měly podobat, ale záleží i na velikosti akce!!! (bod 2) 

- pro jistotu si překontrolujte i celkové částky z položkového přecenění zda souhlasí s částkami na sumárním 

přecenění (bod 3) 

- běžné přecenění vzniká z rozdílu cen při dodávce zboží – řádově se pohybuje v sumárním přecenění ve 

stokorunách – při větším výkyvu překontrolujte položkově.  

- Přec. na pokladně a Rozdíl v dod. listu – je popsáno níže.  

 

2. Položkové přecenění 

Do přecenění nepatří přímé dodávky /jsou psány jiným drobnějším písmem než velkoobchodní zboží a mají svoji 

řadu registrů/ 

- rozdílné ceny na pokladně – pokladna drží jinou cenu než systém, stane se většinou tím, že není nahraná 

pokladna a začne se prodávat, nebo se nedostala cena do PC nebo ji neotočil dodací list. Také se může 

vyskytnout v případě chybně provedené refundace na pokladně nebo pokud se 100% sleva provede současně 

položkově i sumárně.  

 

- rozdílné ceny DL jde o pozdě nahraný DL u něhož většinou je běžné přecenění, které to vyrovná nebo je to 

případ, kdy pošle velkoobchod dva DL na stejné zboží v jeden den, ale každý s jinou cenou. 

 

- v běžném přecenění řádně překontrolujte zda se nevyskytuje zboží které tam nepatří - vážené zboží, cigarety, 

obalový materiál, přepravky, sudy, knihy, přecenění vína atd.  

 



- slevy – nevchází do kontokorentu – jsou to Vámi provedené 100% slevy –doporučujeme zkontrolovat větší 

položky . V tomto přecenění nejsou podstatné kusy, ale celková cena, která když se vydělí aktuální cenou 

výrobku ze dne slevy, vyjde aktuální množství, které bylo dáno do slevy. Obyčejná pokladna neumí rozdělit 

počty kusů, které byly dány do slevy a které do prodeje, proto se zaměřte v případě kontroly na celkovou 

cenu. 

 

- mínusové položky –by se neměly vyskytovat vůbec, vždy se jedná o nějakou chybu popsanou v pokynech MIS 

(záměna z DL, záměna na pokl. at.d atd.), proto Vás znovu žádám, dělejte mínusové stavy aspoň jedenkrát 

měsíčně – je to ve vašem zájmu a také bych chtěla apelovat na nahlášení či zaslání těchto stavů do 25. daného 

měsíce, kvůli včasné opravě. 

 

Není třeba sledovat korunové záležitosti, ale jen ty větší. Pokud bude zjištěn nějaký problém, zavolejte mi, prověřím 

to a případnou chybu opravím. 

Nejlépe se předejde všem problémům v přecenění, když zavoláte hned ten den, jak zjistíte nějaký problém, ať se to 

týká chybějící cenovky, jiné ceny, dodacích. listů, záměn atd.  

Poslední doporučení, které bych vám chtěla dát a hodně vedoucích už jej dělá – v den začínající či končící akce 

si můžete vytisknout přecenění za daný den a zkontrolovat si kusy v přecenění s fyzickým stavem, pokud 

zjistíte nějaké rozdíly nahlašte mi je telefonicky nebo zašlete e-mailem a opravíme je. 

 

Druhy přecenění – popis od firmy PORS 

 

MIS používá několik druhů přecenění. Z nich každé vyjadřuje určité změny ceny vzhledem k danému období. Pro 
správné rozhodnutí o tom, jestli přecenění pro prodejnu započítat, nebo ne je nutné si osvojit některá pravidla. 

- V přecenění se vždy zobrazuje pouze takové množství, kterého se týká změna ceny. Pokud tedy například 
je na prodejně 5 kusů zboží za 10 Kč, dodací list, který mění cenu zboží z 10 Kč na 15 a celkem dodává 10 
kusů zboží, bude do přecenění započítáno pouze 5 kusů, u kterých se mění cena z 10 na 15 (protože 10 kusů 
dodaných DL jsou již v správné ceně, proto se nepřeceňují). 

- Pokud se mění cena a zásoba je nulová, nezobrazí se tato položka v přecenění. 
- Cena v přecenění na pokladně se průměruje. To je způsobeno tím, že pokladna vrací pouze informaci o 

celkové částce a celkovém množství. Proto lze cenu stanovit pouze přibližně podílem celkové ceny a 
celkového množství. Proto je částka za jednotku pouze orientační a může vyjít i v haléřích. Správná částka je 
až po vynásobení množstvím. 

- Pokud údaj, který vyvolá změnu ceny, obdrží ústředí až po provedení importů, budou tyto ceny 

změněny až následující den. 

 

 

 

 



Běžné přecenění - popisuje jakoukoliv změnu ceny, která není začátek, nebo konec akce. Tedy i změnu ceny vlivem 
ceníku, pevnou cenou, nebo dod. listem. Tedy vše, co nelze podchytit ve zbývajících změnách cen. Pokud se cena 
stanovuje dod. listem, a tento dod. list není k dispozici ve stanovený okamžik, dojde k běžnému přecenění až 
následující den, a současně bude generováno ke dni dod. listu přecenění z dod. listu. Dojde tím k částečnému 
anulování vzniklé chyby. 

Přecenění na začátku akce - přecenění na začátku akce. Datum přecenění se vztahuje k datu začátku akce. Pokud tedy 
akce začíná 10.2., je datum začátku akce v přecenění uvedeno k 10.2. (na rozdíl od přecenění konce akce). V případě, 
že v okamžiku provádění inventury probíhá akce, a v inventuře nejsou správně sejmuty akční ceny, dojde 
k vygenerování přecenění na zač. akce ke dni inventury. Vzhledem k tomu, že při přecenění inventury dochází 
k přecenění na nové ceny ke dni inventury (např. i akční), překrývá se přecenění z inventury s akčním přeceněním. 
Dojde tedy k dvojnásobnému odtížení prodejny. Proto v takovém případě doporučuji akční přecenění v den inventury  
nezapočítávat do celkového zatížení. 

Přecenění na konci akce -  datum přecenění se vztahuje ke konci akce. 

Přecenění z DL – ve své podstatě není již přeceněním v pravém slova smyslu. Toto přecenění zobrazuje pouze 
rozdílné ceny v DL vzhledem k cenám, které platily k datu dodání. Pokud se ceny stanovují ceníkovými cenami, 
ukazují vždy, že dodavatel nedodržel cenu. V případě, že se ceny stanovují výpočtem, tak toto přecenění ukazuje na 
to, že buď neproběhl výpočet cen pro dané datum, nebo byl DL nahrán do MIS až po výpočtu cen. Pokud k takové 
situaci dojde, bude současně i vytvořeno běžné přecenění, které má však datum odpovídající následujícímu dni po 
nahrání DL. Většinou je to následující den po datu dodání. Ale nemusí to být pravidlem. Pro ověření se stačí podívat 
na datum změny v záhlaví dod. listu. Při přecenění DL se zobrazí množství v DL, které má odlišnou cenu (tedy 
většinou to jsou všechny dodané položky). Při opožděném běžném přecenění to jsou položky s chybnou cenou (tedy 
ty, co jsou na prodejně před datem dodání) 

Přecenění na pokladně – Také tento typ již není přeceněním v pravém slova smyslu. Toto přecenění zobrazuje 
rozdílné ceny, za jaké bylo zboží prodáno pokladnou, vůči vypočítané ceně. Pokud pokladny neumí odlišit slevy, jsou 
obsaženy v tomto přecenění. Nezapomeňte na to, že pokladna vrací celkový prodej za daný den, proto se musí tato 
částka přepočítat na průměrnou cenu za jeden kus. Dojde tím sice ke zkreslení ceny za jeden kus, ale po vynásobení 
prodaným množstvím se dospěje ke správné částce ( Položková cena je zde ponechána pouze pro orientaci a snadnější 
dohledání slev). Vznik tohoto přecenění ukazuje buď na to, že byla prodána položka se slevou, nebo že se nepodařilo 
přenést některý z ceníků na pokladnu. V přecenění na pokladny se uvádí množství prodaného zboží od posledního 
stažení prodejek. 

Slevy na pokladně – pokud pokladna umí přenášet informace o slevách, jsou tyto slevy přenášeny samostatně. Tím 
pádem je i podstatně méně případů vzniku přecenění na pokladně. 

Narovnání cen - V případě, že se v inventuře vyskytují dvě rozdílné ceny pro jeden EAN, je možné ještě před 
vlastním importem inventury tyto položky srovnat na správnou cenu. V případě, že se jedná o inventuru prodejny, 
která již je z dřívějška v MIS, doporučuji přeceňovat na cenu z Historie cen. Vyhnete se tím zbytečným dalším 
přeceněním a také dvojitému přecenění v případě akční ceny. 

Přecenění inventury – popisuje jakoukoliv změnu ceny mezi cenou z inventury a cenou platnou pro den inventury. 
Tedy nejen mezi cenou z inventury, ale i mezi rozdílnými položkami v rámci jednoho EAN kódu. Pokud si rozdílné 
ceny opravíte již v narovnání cen, nebudou již v tomto přecenění figurovat. V případě, že v den inventury probíhá 
akce, a v inventuře budou nasnímány položky odlišné od akční ceny, budou v tomto přecenění tyto položky zobrazeny 
také (vznikne tedy dvojí přecenění). Doporučuji jedno z těchto přecenění nezapočítávat. 



 

 



 


