
1 Inventury

Prostřednictvím inventury se provádí porovnání evidovaných zásob s fyzickým stavem. 
Koncepce procesu inventury Vám umožní provádět inventuru a současně prodávat. Zpracování 
inventury se provádí proti takzvané záloze skladu. Jedná se uloženou kopii stavu zásob, vůči které 
budou vyčísleny rozdíly a následně o tyto rozdíly  bude upraven aktuální stav skladu.

1.1 Typy Inventur  
V obchodním systému jsou rozlišovány inventury těchto základních typů

� Celková - C
Typ inventury, který kontroluje celý stav zásob vybraného střediska proti inventurním 
soupisům. Základním charakteristickým znakem je provedení porovnání inv. soupisů a stavu 
zásob, kdy zboží, které bude na stavu zásob, ale nebude v inventurním soupisu se srovná na 
hodnotu 0. 
Zpracovat lze kdykoliv.

� Skupinová - S
Inventur provede porovnání zásob a inventurních soupisů za definovanou obchodní skupinu 
zboží. Pokud nějaké zboží z obchodní skupiny nebude v inventurním soupisu, bude srovnáno 
inventurou na hodnotu 0.
Tento typ inventury je možné zpracovat do 7 dnů od zahájení inventury.
 
� Položková - P
Provádí porovnání položek, které jsou uvedeny v inventurním seznamu proti stavu zásob. 
Srovnání stavu zásob bude provedeno pouze u zboží, které je uvedeno v soupisech.
Inventuru je možné zahájit a dokončit jenom v rámci jednoho dne.
Tento typ inventury je možné v jeden den zahájit a ten samý den srovnat, následující den je 
inventura pro srovnání nepřístupná.

1.2 Stav Inventury  
Každá inventura má následující stavy

� Pořízena – P
Inventura má založenou pouze hlavičku, ale ještě není zahájena a nemá vytvořenou zálohu 
skladu

� Zahájená - Z
Byla založena se specifikací typu inventury a byla pro ní vytvořena záloha skladu

� Porovnána - R
Bylo provedeno porovnání stavu zásob uvedených v inv.soupisech se stavem skladu

� Srovnána – S
Inventura je úplně dokončena, stav skladu byl narovnán dle hodnoty uvedené v inventurních
soupisech

1.3 Inventurní soupis  
Představuje soupis fyzického stavu zboží. Každý inventurní soupis je automaticky v systému 
číslován. Je rozdělen na hlavičku inv.soupisu, kde se uvádí údaje 
Inventurní komise – kdo provádí soupis
Číslo regálu a pozice regálu – představuje zadání specifikace prodejny, ke kterému se soupis 











V Těle inventurního soupisu budou postupně evidovány položky soupisu. Údaj načítací kód je 
informace, jakým způsobem jste zboží do inv.soupisu zadali.
V posledním sloupci je kód chyby. 

Možné chyby u inv.soupisu vznikají z těchto příčin

0 - vše OK
1 - zboží v soupisu není na skladu – doplnit do skladu (klávesa Dopl.skladu)
2 - zboží není v zálohovaném skladu  - signál pro doplnění zálohy (klávesa Doplnění)
3 - rozdílné množství mezi aktuálním skladem a zálohovaným skladem (informativní charakter)

Inventurní soupis uložte klávesou „Uložit“, zadejte postupně všechny soupisy

1.6.1.2 Zadávání množství do seznamu zboží ze zálohy  

Na záložce Inv.Soupisy zadejte klávesu „Nový“ a vyplňte hlavičku soupisu v údajích číslo 
inv.komise, číslo regálu, Pozice regálu

Zadejte klávesu „Hlavička/Tělo“
Použijte klávesu

Přepne ze zadávání
po položkách do možnosti zobrazit  seznam zboží ze zálohy

Seznam zboží ze zálohy 
Všechno zboží – vyvolá se stiskem klávesy „lupa“ 







� Zrušit zboží ze soupisu – nastavte se na požadované zboží, zadejte F8
� Doplnit další zboží – do údaje Zboží zadejte

Změny uložíte klávesou „Uložit“

1.6.3 Oprava položky z inventurních soupisů

Inventura musí být ve stavu pořízena. Pokud jste již spustili porovnání, je třeba spustit Uvolnění 
inventury
Záložka „Zboží“ - zobrazí se seznam všeho zboží v zálohovaném skladu.
Pokud je ve sloupci Množství inv 0,000
– položka není v žádném inventurním soupisu – dvojklik na tomto řádku zobrazí hlášku „Zboží není
v žádném soupisu“ - takovou položku je možno doplnit do již existujícího IS (editace inv.soupisu) 
nebo pořídit do nového inv.soupisu 
- položka v soupisu je, ale nebylo spuštěno porovnání  - dvojklik zobrazí seznam inventurních 
soupisů, ve kterých se zboží vyskytuje,  dvojklik na množství – umožní opravu množství v soupisu

1.6.4 Zrušení inventurního soupisu

Na záložce Inv.soupisy je seznam soupisů, které obsahuje inventura. Na vybraný soupis se nastavte 
a zadejte klávesu „Zruš“. Zrušit lze pouze pořízené soupisy. Pokud je INV již porovnaná, nelze 
soupisy rušit, je možnost ještě INV uvolnit a pak soupis zrušit.

1.6.5 Přehled o chybách v soupisech

v záložce Inv.soupisy na inventurním soupisu zadejte klávesu „Přehled“, zobrazí se seznam 
zadaného zboží

Pokud zadáte klávesu „Jen chyby“, klávesa se podsvítí oranžovou barvou a na obrazovce bude 
pouze zboží vybraného soupisu, které má chybu různou od hodnoty 0.

Pokud zadáte klávesu „Jen rozdíly“, klávesa se podsvítí oranžovou barvou a na obrazovce bude 
pouze zboží vybraného soupisu, které má rozdíl v množství 1 a 2 čtení.

Možné chyby u inv.soupisu vznikají z těchto příčin
� - vše OK
� - zboží v soupisu není na skladu
� - zboží není v zálohovaném skladu (signál pro novou zálohu)
� - rozdílné množství mezi aktuálním skladem a zálohovaným skladem (signál na novou 

zálohu)





1.6.12 Anulování inventury

Stav skladu lze vrátit na hodnoty před spuštěním rovnání inventury.
Na srovnané inventuře spustit tlačítko „Anulování“ - vytvoří inventuru s opačným znaménkem a 
rovnou ji srovná.

2 Chybové a informativní hlášení  
 „Inventuru se nepodařilo zahájit“ – zadali jste skupinovou inventuru, ale vybraná skupina není na 
zásobě a při zahájení inventury nenašel žádné zboží Vámi zadané skupiny.

„Chybně vyplněné údaje“ – zadáváte hlavičku inventury a nemáte vyplněné správně údaje ve vazbě

na typ inventury (skupinová a zadána obchodní skupina)

„Pro dané středisko již byla provedena záloha stavu skladu pro xxxxxxxxxx typ inventur v HH:MM. 

Provést novou zálohu skladu“ – informace, že provádíte opakovanou zálohu skladu pro inventuru

„Nepotvrzená editace“ – poslední zadávaný údaj nebyl ukončen klávesou Enter, click

„Nebyly provedeny žádné změny“ – zadali jste klávesu „Ulož“ , ale v dokladu nejsou provedeny 
žádné změny

„Ve formuláři byly provedeny změny, které nejsou dosud uloženy. Opravdu ukončit bez uložení 

změn?“ – zadali jste klávesu „Konec“ a nemáte uložené změny


