
Modul Poplatky

www.money.cz



2 Money S4 Poplatky

Vydáno v únoru 2012 © CÍGLER SOFTWARE, a.s., 1990–2012

Evidence poplatků v Money
V systému Money je možné evidovat autorské a recyklační (PHE) poplatky, které se dají trvale připojit jako Příslušenství ke 
zboží či službám. Můžou mít cenu pevně stanovenou nebo vyjádřenou procentem z položky, ke které jsou připojené, a můžou 
cenu této položky navýšit nebo naopak původní cenu položky o poplatek snížit (takže výsledná cena dokladu zůstane). 

Zavedení poplatků do systému
Jednotlivé poplatky se ve standardním seznamu Katalogu vytvoří jako normální Položky katalogu. Pro správnou funkci v sys-
tému musí mít nastavené následující údaje:

 « Typ položky katalogu – z roletové nabídky je nutné vybrat Poplatek. Karta se tak značně zjednoduší a položka katalogu 
bude obsahovat jen údaje potřebné pro evidenci poplatků.

 « Druh příslušenství – údaj je důležitý pro stanovení ceny poplatku, dosadí se ze seznamu Druhů příslušenství (viz následují-
cí kapitola). 

 « Druh položky katalogu – pokud jsou v agendě účtované sklady, měl by se vzhledem ke správnému zaúčtování (rozdělení na 
syntetické účty) dosadit druh Poplatky.

Druh příslušenství
Seznam Druhů příslušenství se eviduje v menu Seznamy / Skladové. Karty jsou velmi důležité pro určování způsobu tvorby 
ceny poplatku:
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 « Typ ceny – způsob výpočtu ceny poplatku:

 ‹ Vlastní cena – cena bude pevně stanovena příslušným ceníkem.

 ‹ Počítat procentem – cena program vypočítá jako procento (zadané v poli Hodnota) z celkové ceny položky katalogu, na 
kterou je přidaná jako příslušenství.

 « Typ příslušenství – určuje následné účtování, je třeba vybrat typ vyhrazený pro poplatky:

 ‹ Poplatek – není evidovaná pořizovací cena ani skladové pohyby.

 « Typ ovlivňování ceny – údaj je důležitý pro výpočet výsledné ceny produktu, ke kterému se poplatek připojí: 

 ‹ Neovlivňuje – částka za poplatek sice nenavýší cenu položky katalogu, ke které bude přiřazena jako příslušenství, ale 
bude uvedena na dokladu.

 ‹ Ovlivňuje doklad – cena poplatku se přičítá k položce katalogu.

 	 PŘÍKLAD: Na položku katalogu Zboží s cenou 1000 Kč přidáme jako příslušenství kartu Poplatek (postup viz následující kapitola). 
Podle nastavení Druhu příslušenství na poplatku bude doklad s položkou 1 ks zboží vypadat následovně:

1) Na kartě Druhu příslušenství byl Typ ceny stanoven jako Vlastní a v příslušném ceníku je poplatek vyčíslen na 50 Kč. Typ ovlivňování 
ceny je na hodnotě Ovlivňuje doklad. Výsledná cena na dokladu je pak 1050 Kč (bez DPH).

2) Typ ceny byl stanoven Počítat procentem, a to ve výši 10 %. Za těchto okolností poplatek v ceníku vůbec nemusí být uveden. Typ 
ovlivňování ceny je zadaný jako Ovlivňuje doklad. Výsledná cena  dokladu je pak 1100 Kč (bez DPH).

3) Pokud v kterémkoliv z výše uvedených případů zadáme Typ ovlivňování ceny jako Neovlivňuje doklad, bude výsledná cena na 
dokladu vždy 1000 Kč (bez DPH). V prvním případě bude cena poplatku uvedená ve výši 50 Kč, ve druhém 100 Kč.

Nastavení položky katalogu s poplatkem
Po vytvoření položek katalogu pro jednotlivé Poplatky je potřeba je přidat k položkám katalogu jako Příslušenství. Příslu-
šenství se zadává v části Doplňující údaje. Po stisku tlačítka Přidat se vybere poplatek ze seznamu položek katalogu a poté 
program otevře kartu Příslušenství, na které se upřesní další údaje:

 « Položka katalogu – celek – informativní název karty, na kterou se poplatek přidává.

 « Zobrazovat na výstupu – po aktivaci se položka s poplatkem bude při tisku dokladů zobrazovat jako podřízená k položce, 
jejíž je součástí. Není-li pole zatrženo, položka se v tiskovém výstupu vůbec neobjeví.

 « Přičítat cenu k hlavní položce – u poplatků nemá význam nastavovat, protože způsob výpočtu ceny se nastavuje na kartě 
Druhu příslušenství (viz předchozí kapitola).

 « Počet prvků / Na počet celku – poměr, ve kterém má být příslušenství přidáváno ke zboží. Funkce je určená pro nastavení 
množství fyzicky existujícího příslušenství (obaly apod.), u poplatků budou oba počty ve většině případů 1. 

 « Položka katalogu – prvek – vybraná Položka katalogu s poplatkem, která je příslušenstvím. Pomocí tlačítka Otevřít kartu 
záznamu je možné si zdrojovou položku prohlédnout.

 « Typ prvku – automaticky je zadané Příslušenství.

 « Vlastní ceník – doplňuje se jen v případě, kdy má být cena poplatku dosazená vždy ze stejného ceníku, bez ohledu na to, 
jaký ceník byl využit pro stanovení ceny celku. Nedosazuje se v případě výpočtu ceny procentem.

 « Vlastní sklad – poplatky se nenaskladňují, informace tedy nemá význam.



4 Money S4 Poplatky

Vydáno v únoru 2012 © CÍGLER SOFTWARE, a.s., 1990–2012

Zobrazení poplatků na dokladech
Na jednotlivých dokladech (objednávkových i realizačních) jsou poplatky zobrazeny v samostatné záložce Poplatky a zároveň 
jako podřízená položka v seznamu položek. Způsob výpočtu ceny poplatku vzhledem k celkové ceně dokladu je určen Druhem 
příslušenství (viz předchozí strana).

E-shop
Poplatky, které jsou definované u zboží, je možné zobrazovat také na e-shopu.


