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Nové verze Deníku Profi a Skladu Profi pro rok 2019 obsahují dvě významné novinky:

•	 Je	možné	nastavit	dva	běžné	účty	dodavatele	a	tisknout	je	na	dokladu	současně	
•	 Je	možné	nastavit	variabilní	symbol	odlišný	od	čísla	daňového	dokladu	(faktury).

Novinky v odběratelských 
fakturách Deníku a Skladu Profi
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1. Dvě čísla účtu dodavatele
Tato novinka byla inspirována přáním uživatele programu JAPO, který potřeboval vytisknout fakturu, na které 
budou dvě čísla účtů - jedno pro platby v Kč a druhé pro platby v Eurech. Fakturuje totiž odběratelům, 
kteří předem neví, v jaké měně budou fakturu platit. Doklad je samozřejmě vystaven v korunách a jeho celková 
hodnota je přepočtena na Eura. Odběratel si pak vybere, na který účet zaplatí. První účet se vždy tiskne 
v českém formátu, druhý vždy jako IBAN + BIC.
Tisk faktur se dvěma účty dodavatele je samozřejmě volitelný. K dispozici je nový formulář, který tuto úpravu 
obsahuje. Pokud postačí vytisknout fakturu s jedním účtem, budete využívat dosavadní formuláře.

Nastavení ve vzoru faktury
Nejprve je vhodné předvolit druhý účet ve vzoru faktury. Máte-li více řad odběratelských faktur, je možné 
nastavit druhý účet pro každou řadu zvlášť. Vzor faktury najdete v Ovládacím	panelu programů Deník Profi 
a Sklad Profi. Jeho formulář nyní vypadá následovně:

Čísla prvního i druhého účtu se vybírají ze seznamu. Není podmínkou, aby se druhý účet lišil od prvního. 
Pokud budou oba účty nastaveny stejně, bude se na faktuře se dvěma účty tisknout na prvním řádku číslo 
v českém formátu a pod tím ve formátu IBAN + BIC.

Nastavení ve faktuře
Při vystavení nové odběratelské faktury se účty předvolené ve vzoru faktury automaticky přenesou do 
formuláře. Samozřejmě je možné je změnit, můžete k tomu využít funkci nastavení, dostupnou na první 
obrazovce faktury po stisku klávesy F6. Zobrazí následující nabídku:

Jak vidíte na obrázku výše, i zde je možné samostatně nastavit první a druhý účet dodavatele. Volba zde 
provedená ale bude mít samozřejmě vliv jen na aktuální fakturu. Čísla obou účtů se vybírají ze seznamu, 
podobně jako tomu je ve vzoru faktury.
Pokud máte v Ovládacím	panelu,	Nastavení	vzoru	aplikací,	Nastavení	účetních	knih zvoleno, že nepoužíváte 
více běžných účtů, není možné čísla prvního a druhého účtu v této nabídce měnit (ani by to nedávalo smysl).
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Tisk faktury se dvěma účty
Nový formulář faktury najdete v nabídce Tisknout	v	Komunikátoru, která se zobrazí po stisku klávesy F2 
v aktualizačním menu odběratelských faktur:

Formulář je k dispozici pouze v české mutaci. Jak vidíte na následujícím obrázku, nejprve je v českém formátu 
zobrazen první účet, pod ním pak ve formátu IBAN + BIC druhý účet.

2. Možnost nastavit variabilní symbol platby
V první obrazovce vstupního datového formuláře odběratelských faktur je nově možné nastavit číslo 
variabilního symbolu. Dříve se toto číslo automaticky generovalo z čísla daňového dokladu (faktury). 
Nyní se to dělá také, je však možné jej libovolně změnit.

Novinka je inspirována funkcí automatického zaúčtování elektronických výpisů. V případě, kdy zákazníkovi 
vystavujete proforma fakturu a po její platbě pak daňový doklad k přijaté platbě je totiž potřeba, 
aby u daňového dokladu bylo jako variabilní symbol uvedeno číslo proforma faktury. Jen tak se totiž platba 
proforma faktury při automatickém zaúčtování výpisu spáruje s tímto daňovým dokladem.
Číslo variabilního symbolu se automaticky přenáší do evidence vydaných dokladů. Má délku 10 znaků a může 
obsahovat pouze číselné znaky.
Variabilní symbol se tiskne na všech formulářích odběratelských faktur, tištěných programem Komunikátor:
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číslo	prvního	účtu
v	českém	formátu

číslo	druhého	účtu
ve	formátu	IBAN	+	BIC


