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1 Reklamace zákaznické

Zákaznická reklamace je vždy kvalitativní reklamací uplatňovanou zákazníkem vůči prodejci zboží.
Reklamované zboží prochází několika stádii, než dojde ke konečnému vyřešení vztahu vznikajícímu
na základě jednotlivé reklamace. Reklamaci může vůči systému uplatnit každý zákazník, který 
prokáže, že zakoupené zboží zakoupil v libovolné provozovně vlastníka.

Zákaznická reklamace eviduje dva vztahy pro vyřízení. 
Za prvé vztah vlastník systému - zákazník. 
Za druhé vztah vlastník systému - dodavatel zboží. 
Způsob vyřízení vztahu vlastník systému -dodavatel nemusí být určující pro vyřešení vztahu 
vlastník systému -zákazník a ani mu nemusí předcházet, jestliže se nepodaří do zákonem stanovené 
lhůty pro vyřešení reklamace se zákazníkem vztah s dodavatelem vyřešit.

Zákazník - předá zboží vlastníkovi do reklamace
- převezme reklamované zboží zpět (neuznaná reklamace)
- dostane zpět opravené zboží
- dostane zpět nové zboží
- dostane zpět reklamované zboží a slevu
- dostane zpět peníze

Vlastník vazba „vlastník systému- zákazník“
- reklamaci neuzná, vrátí zboží zákazníkovi
- zboží opraví a vrátí ho zákazníkovi
- zákazníkovi vrátí zboží opravené dodavatelem
- zákazníkovi vrátí reklamované zboží a poskytne slevu
- zákazníkovi dá nové zboží - poníží se stav skladu
- zákazníkovi vrátí peníze – poníží se stav hotovosti na pokladně

Dodavatel - převezme reklamované zboží od vlastníka systému
- reklamaci neuzná, vrátí zboží
- zboží opraví
- zboží vrátí a poskytne dobropis na slevu
- zboží si ponechá a poskytne na zboží dobropis v plné hodnotě
- zboží vymění za nové

Vlastník vazba „vlastník systému- dodavatel“
- předá reklamované zboží dodavateli k posouzení
- převezme neuznanou reklamaci zpět – zboží se registruje na skladu 

reklamací
- převezme opravené zboží od dodavatele
- převezme nové zboží od dodavatele – vytvoří se příjemka na zboží, 

která je již adjustována, jen se musí navést na sklad
- převezme dobropis od dodavatele na plnou hodnotu zboží – vytvoří se

vratka na zboží ve stavu realizována - která nemění stav skladu a na 
jejím základě je vystaven dobropis

- převezme zpět zboží a dobropis na slevu – vytvoří se vratka na služby 
v hodnotě slevy a na jejím základě je vystaven dobropis



Zboží se v závislosti na stavu vztahů „vlastník systému- zákazník“ a „vlastník systému- dodavatel“, 
eviduje na reklamačním skladě nebo jako zboží na cestě (u dodavatele)
V konečném důsledku je pak zboží převedeno zpět zákazníkovi nebo zůstane u dodavatele. 
Případně, pokud dodavatel neuzná reklamaci a vlastník systému zákazníkovi reklamaci uznal, je 
převedeno na reklamační sklad, odkud je většinou vyvedeno do škod.

Reklamační sklad je pouze virtuální. Umístění zboží na tomto skladě je definováno pomocí 
příznaků vyřízení. Dále je definovaná vazba prodejna x reklamační sklad. Každá prodejna 
může mít pouze jeden reklamační sklad. 

Z časového hlediska se u každé zákaznické reklamace eviduje datum  prodeje zboží, datum pořízení
reklamace, datum vyřízení reklamace se zákazníkem, datum dodání zboží, datum postoupení 
reklamace dodavateli, datum vyjádření dodavatele a datum vyřízení reklamace s dodavatelem.

Vazby mezi stavy vztahů „vlastník systému- zákazník“ a „vlastník systému- dodavatel“ a 
časovými údaji o vyřízení reklamace „datum vyřízení reklamace se zákazníkem“ a „datum 
vyřízení reklamace s dodavatelem“ definují umístění zboží v systému oběhu zboží.

1.1 Pořízení nové reklamace – kasa  
Zaevidovat reklamaci je možné přímo na kase. 
Lze přijmou reklamaci na zboží prodané v tomto systému – volba „Reklamace“, nebo přijmout 
reklamaci na zboží, které v systému prodáno nebylo (nebo není k dispozici účtenka) – volba 
„Reklamace volná“

Záložka „Operace“  - volba „Další funkce“ 

1.1.1 Reklamace volná – bez nutnosti zadat číslo účtu

Pro zadávání nové reklamace stiskněte klávesu „ Nová“ 



Zobrazí se formulář pro zadání potřebných informací k zaevidování nové reklamace.

1.1.1.1.1 Záložka reklamace 
Zákazník – příjmení – zadejte příjmení zákazníka, pokud není evidovaný mezi zákazníky, systém 
oznámí, že zákazník nebyl nalezen a zeptá se, zda jde o nového zákazníka, povinný údaj  
Jméno – jméno zákazníka, povinný údaj
Město, Ulice – bydliště zákazníka, povinný údaj  
Kontakt – telefonní číslo na zákazníka, povinný údaj
Lhůta vyřízení – automaticky vyplněna na 30 dní
Avízo – automaticky nastaveno na Poslat avízo
Prodejna – číslo střediska, kde zákazník zboží zakoupil, povinný údaj
Datum prodeje – kdy zákazník reklamované zboží zakoupil, povinný údaj
Kód zboží – kód reklamovaného zboží, povinný údaj
Cena – automaticky se nastaví platná cena – možno přepsat, povinný údaj
Množství – množství reklamovaného zboží, povinný údaj

Záložka popis

Požadavek zákazníka – vybrat z předdefinované nabídky, povinný údaj
Popis požadavku zákazníka – slovní popis požadavku zákazníka, povinný údaj
Typ vady – vybrat z číselníku typů vad (musí být nadefinován), povinný údaj
Popis vady – slovní popis vady, povinný údaj

Záložky „Dodavatel“ a „Zákazník“ nejsou zpřístupněny pro editaci

Pokud některý z povinných údajů není vyplněn, systém zahlásí chybu 

Vyplněnou reklamaci je třeba uložit klávesou „Ulož“ 



1.1.2 Reklamace – nutno zadat číslo účtu

Pro zadávání nové reklamace stiskněte klávesu „ Nová“ 

Zobrazí se formulář pro zadání potřebných informací k zaevidování nové reklamace.

1.1.1.1.2 Záložka reklamace 
Zákazník – příjmení – zadejte příjmení zákazníka, pokud není evidovaný mezi zákazníky, systém 
oznámí, že zákazník nebyl nalezen a zeptá se, zda jde o nového zákazníka, povinný údaj  
Jméno – jméno zákazníka, povinný údaj
Město, Ulice – bydliště zákazníka, povinný údaj  
Kontakt – telefonní číslo na zákazníka, povinný údaj
Lhůta vyřízení – automaticky vyplněna na 30 dní
Avízo – automaticky nastaveno na Poslat avízo
Prodejna – číslo střediska, kde zákazník zboží zakoupil, povinný údaj
Datum prodeje – kdy zákazník reklamované zboží zakoupil, povinný údaj
Účet – číslo účtu, na kterém bylo reklamované zboží prodáno, povinný údaj, zobrazí se seznam 
položek prodaných na účtence a Vy vyberete reklamovanou položku
Kód zboží – doplní se kód zboží, které bylo vybráno v účtence, povinný údaj
Cena – automaticky se nastaví cena z účtenky, povinný údaj
Množství – množství reklamovaného zboží, povinný údaj

Záložka popis

Požadavek zákazníka – vybrat z předdefinované nabídky, povinný údaj
Popis požadavku zákazníka – slovní popis požadavku zákazníka, povinný údaj
Typ vady – vybrat z číselníku typů vad (musí být nadefinován), povinný údaj
Popis vady – slovní popis vady, povinný údaj



Záložky „Dodavatel“ a „Zákazník“ nejsou zpřístupněny pro editaci

Pokud některý z povinných údajů není vyplněn, systém zahlásí chybu 

Vyplněnou reklamaci je třeba uložit klávesou „Ulož“ 

1.2 Stavy reklamací  

V BO A7 WinApls
Pozor na nastavení filtru.
Automaticky se zobrazují reklamace vytvořené za poslení měsíc.
Pokud jste přihlášeni na všechny vlastníky, tak je i nastaven filtr Stav vztahu s dodavatelem na 
Započítaná v rámci poskytnutého paušálu – nutno upravit filtr a uložit.

1.2.1 Reklamace v evidenci

Seznam zákaznických reklamací, přijatých do evidence na kase nebo v BO. 

Umožňuje vyřídit reklamaci s dodavatelem i se zákazníkem dřív, než ji odešleme k dodavateli k  
posouzení. 

1.2.2 Reklamace kasa

Seznam zákaznických reklamací, které již byly se zákazníkem vyřízeny a čekají na odeslání k 
dodavateli.



První příznak „O“ – umožňuje označit reklamace, které chceme odeslat k dodavateli

1.2.3 Reklamace na cestě

Seznam zákaznických reklamací, které byly odeslány k posouzení dodavateli

1.2.4 Reklamace k vyjádření

Seznam zákaznických reklamací, které dodavatel vyřídil a ve vztahu k zákazníkovi jsou pouze v 
evidenci. Čekají na vyjádření, jak vyřídit se zákazníkem.

1.2.5 Reklamace k vyřízení

Seznam zákaznických reklamací, které jsou ve vztahu k dodavateli vyřízeny a ve vztahu k 
zákazníkovi mají nastaven způsob vyřízení. Čekají na vyřízení na kase se zákazníkem.

1.2.6 Vyřízené reklamace

Seznam zákaznických reklamací, které jsou již vyřízeny ve vztahu k dodavateli i k zákazníkovi. 



1.2.7 Reklamační sklad

Seznam reklamací, kdy zboží je na virtuálním reklamačním skladě.

1.3 Popis informací o reklamaci  
A – příznak stavu odeslání avíza zákazníkovi, nabývá hodnot

O – avízo odeslaní zákazníkovi
V – poslat avízo zákazníkovi
Z – neposílat avízo zákazníkovi

D – příznak stavu reklamace ve vztahu k dodavateli, nabývá hodnot
0 – přijata do evidence
1 – odeslaná k posouzení dodavateli
2 – uznána, zboží vyměněno za nové
3 – uznána, vráceny peníze – dobropisováno dodavatelem
4 – uznána, poskytnuta sleva
5 – uznána, zboží opraveno dodavatelem
6 – uznána, zboží opraveno prodejcem
7 – neuznána, zboží vráceno
8 – započítána v rámci poskytnutého paušálu

O – možnost označit reklamace k odeslání dodavateli 
Z - příznak stavu reklamace ve vztahu k zákazníkovi, nabývá hodnot

0 – přijata do evidence
2 – uznána, zboží vyměněno za nové
3 – uznána, vráceny peníze 
4 – uznána, poskytnuta sleva
5 – uznána, zboží opraveno dodavatelem
6 – uznána, zboží opraveno prodejcem
7 – neuznána, zboží vráceno
9 – promlčena, vráceny peníze



1.4 Pořízení nové reklamace  
Kláves „Pořízení“ slouží k pořízení nové zákaznické reklamace, pokud nebyla pořízena v kase.

Formulář je rozdělen do 6 částí
1 – hlavička reklamace 

Středisko pořízení reklamace - na které prodejně byla reklamace pořízena – povinný údaj
Sklad reklamací -  automaticky se doplní (v systému musí být vytvořena vazba 

prodejna x sklad reklamací)
Datum pořízení - automaticky se nabídne aktuální datum, je možné přepsat – 

povinný údaj
Datum vyřízení - automaticky se nabídne aktuální datum plus 30 dní, je možné 

přepsat – povinný údaj
Prodloužená lhůta - automaticky se nevyplňuje, není nutno vyplnit
Avízo - příznak, poslání avíza zákazníkovi, nutno vybrat z nabídky 

(Poslat avízo, Avízo neposílat, Avízo bylo odeslané), 
automaticky přednastaveno na Poslat avízo

Reklamaci pořídil - příjmení zaměstnance, který reklamaci zadal do evidence – 
doplňuje se automaticky

Číslo reklamace - nepřístupné – doplňuje se automaticky
Číslo rekapitulace - nepřístupné – číslo dokladu, kterým bylo zboží z reklamace 

odesláno k dodavateli, vyplní se automaticky při odeslání
Měna - nepřístupné, doplňuje se automaticky,
Aktuální stav reklamace - nepřístupné
Reklamaci vyřídil - nepřístupné, doplní se automaticky příjmení zaměstnance, 

který reklamaci vyřídí



2 – kontakt na zákazníka
Číslo zákazníka - číslo zákazníka z číselníku firem typu zákazník pokud se jedná

o již existujícího zákazníka, pak se doplní informace o jménu a
adrese z číselníku, není povinné, pokud jde o nového 
zákazníka, tak je po uložení reklamace doplněn do číselníku 
firem

Příjmení - příjmení zákazníka, povinný údaj, je možné vyhledávat 
v číselníku firem

Jméno - jméno zákazníka, povinný údaj
Ulice - ulice bydliště zákazníka, povinný údaj
Město - město bydliště zákazníka, povinný údaj
PSČ - PSČ bydliště zákazníka, povinný údaj
Kontakt - telefon, povinný údaj, bez něj v kase nelze uložit změny
Požadavek zákazníka - jak si zákazník přeje reklamaci řešit, předdefinovaný 

seznam,
povinný údaj

Popis požadavku zákazníka - slovní popis požadavku zákazníka, povinný údaj

3 – identifikace reklamovaného zboží a popis vady
Středisko prodeje - kde byl reklamovaný výrobek prodán, povinný údaj
Den prodeje - datum, kdy byl výrobek prodán, povinný údaj
Číslo účtenky - číslo účtenky, kterou byl výrobek prodán ( XXYYYY – XX 

číslo pokladny, xxxx – číslo účtenky), povinný údaj
Po zadání se nabídnou položky z účtenky a obsluha může 
vybrat zboží, kterého se reklamace týká, automaticky se doplní
kód zboží, množství na prodejně, aktuální cena, prodejní cena 
z účtenky a množství.

Zboží - kód reklamovaného zboží, povinný údaj
Po zadání se zobrazí seznam účtenek, na kterých byla položka 
v zadaný den prodána, automaticky se doplní kód zboží, 
množství na prodejně, aktuální cena, prodejní cena z účtenky a 
množství.

Množství - množství reklamovaného zboží, povinný údaj
Typ vady - výběr z nabídky číselníku typů vad, povinný údaj
Popis vady - Podrobný popis vady, povinný údaj

4 – identifikace dodavatele reklamovaného zboží 
Dodavatel - dodavatel zboží, povinný údaj
Číslo dodacího listu - číslo příjemky, kterou bylo zboží přijato, 
Datum dodání - povinný údaj, doplní se automaticky na základě čísla příjemky,

pokud není zadána příjemka, nutno zadat ručně
Nákupní cena - povinný údaj, doplní se automaticky na základě čísla příjemky,

pokud není zadána příjemka, nutno doplnit ručně
Měna - doplní se automaticky 

První 4 oddíly je nutné vyplnit před uložením

5 – způsoby vyřízení vlastník – zákazník a vlastník – dodavatel, automaticky jsou oba způsoby 
nastaveny na „Přijatá do evidence“. Slouží vyřízení s dodavatelem nebo k návrhu vyřízení se 
zákazníkem, konečné vyřízení se zákazníkem se provádí na pokladně.



6 – odeslání k soudnímu znalci – není povinné

Vyplněný formulář je nutno uložit klávesou „Zápis“

Klávesy
Zápis – uloží novou reklamace nebo změny
Storno – zruší neuložené změny
Odeslání – přístupná pouze v okamžiku, kdy je reklamace ve vztahu k dodavateli pouze „ Přijatá 
do evidence“,  Nastaví způsob vyřízení s dodavatel na  „Odeslaná dodavateli k posouzení“, Datum 
odeslání nastaví na aktuální datum a změny uloží.
Info zboží – informace o zboží
Tisk – zobrazí reklamační protokol, který je možno vytisknout
Kontakt - 

1.5 Editace reklamace   
Klávesa „Editace“ slouží k editaci evidovaných reklamací

- odeslání k posouzení dodavateli
- vyřízení s dodavatelem
- návrh vyřízení se zákazníkem
- případně odeslání k posouzení soudnímu znalci

1.6 Zrušení zaevidované reklamace  
Klávesa „Zruš“ je přístupná pouze u reklamací v evidenci
Umožňuje reklamaci zrušit
Zobrazí se dotaz „Opravdu zrušit reklamaci? Ano  Ne“ Po zadání „Ano“ je reklamace zrušena.



1.7 Hromadné odeslání k posouzení dodavatelem  
Klávesa „Odeslání“ je přístupná pouze u reklamací v evidenci a reklamace kasa.
Umožní hromadné odeslání k posouzení dodavatelem.

U každé reklamace se objeví políčko pro zaškrtnutí, že se daná reklamace má odeslat k posouzení k 
dodavateli.

1.8 Prodloužení lhůty pro vyřízení  
Zatím není funkční.
Klávesa „Prodloužení“ je přístupná v Reklamace na cestě, Reklamace k vyjádření a Reklamace k 
vyřízení.

1.9 Odpis do škod  
Zboží z reklamací, které byly ve vztahu k dodavateli započítány v rámci poskytnutého paušálu nebo
neuznány (a ve vztahu k zákazníkovi byly vráceny peníze nebo zboží vyměněno za nové), se 
nachází na reklamačním skladu a mělo by být odepsáno do škod.
Klávesa „Odpis do škod“ je přístupná pouze v záložce „Reklamační sklad“

Příjem na sklad reklamací – reklamace má navržení vyřízení se zákazníkem - vrácení peněz nebo 
výměna za nové zboží
Výdej ze skladu  reklamací 
- vyřízení s dodavatelem – reklamace uznána, vráceny peníze – vytvoří se vrácenka na dodavatelem
- odpisem ze skladu reklamací

1.10 Vyhledání reklamace  
Klávesa „Filtr“ zobrazí se filtr pro omezení zobrazení seznamu reklamací. Automaticky se 
zobrazují reklamace pořízené za poslední měsíc.



1.11 Modelové příklady:  

1.11.1.příklad – dodavatel vymění zboží, zákazníkovi je zboží vyměněno

- pořízení reklamace na kase – reklamace v záložce Reklamace v evidenci – zboží je zákazníka
- odeslání k dodavateli – reklamace v záložce Reklamace na cestě – zboží je zákazníka
- vyřízení dodavatelem - zboží vyměněno za nové

- bez zadání způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyjádření
- se zadáním způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyřízení
- vytvoří adjustovanou příjemku, kde se číslo dodacího listu dodavatele rovná číslu 
reklamace, příjemku obsluha musí navést na sklad v okamžiku, kdy dodavatel přiveze 
vyměněné zboží, příjemka je generovaná v samostatné číselné řadě – příjem z reklamace 

- vyřízení se zákazníkem – zboží vyměněno za nové
- při vyřízení obsluha předá zákazníkovi nové zboží, vytiskne reklamační lístek (který slouží
jako podklad pro další záruku), zboží je ze skladu odečteno vyřízením reklamace

Vyřízením od dodavatele se navýší stav skladu a vyřízením se zákazníkem se poníží stav skladu

Dopad na zaúčtování

� vyřízením reklamace s dodavatele vytváří příjemku, která je adjustovaná, naskladníte ji. 
Stav kusů zboží se navýší, hodnota v nc je nezměněna, protože příjemka z reklamací  
vytvoří rozdíl z průměrování v hodnotě příjmu

� vydání nového zboží zákazníkovi poníží stav zásob, neovlivňuje tržby, poníží stav zásob v 
kusech a ve skladové ceně – úbytek zboží v NC



1.11.2.příklad – dodavatel vymění zboží, zákazníkovi jsou vráceny peníze

- pořízení reklamace na kase – reklamace v záložce Reklamace v evidenci – zboží je zákazníka
- odeslání k dodavateli – reklamace v záložce Reklamace na cestě – zboží je zákazníka
- vyřízení dodavatelem - zboží vyměněno za nové

- bez zadání způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyjádření
- se zadáním způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyřízení
- vytvoří adjustovanou příjemku, kde se číslo dodacího listu dodavatele rovná číslu 
reklamace, příjemku obsluha musí navést na sklad v okamžiku, kdy dodavatel přiveze 
vyměněné zboží, příjemka je generovaná v samostatné číselné řadě – příjem z reklamace 

- vyřízení se zákazníkem – vráceny peníze
- při vyřízení obsluha předá zákazníkovi peníze, stav hotovosti na pokladně je ponížen o 
částku vyplacenou za reklamaci

Vyřízením od dodavatele se navýší stav skladu a vyřízením se zákazníkem se poníží stav hotovosti 
pokladny.

Dopad na zaúčtování
� vyřízení od dodavatele vytvoří příjemku v samostatné číselné řadě
� typ příjemky z reklamací naúčtujte na stav zásob pouze v nákupní ceně a ve stejné výši je i 

rozdíl z průměrování
� vyplacení peněz zákazníkovi - ponížení tržby a DPH v den vyplacení
� zboží, které dodavatel dodal, bude prodáno jako běžné zboží

1.11.3.příklad – dodavatel vystaví dobropis, zákazníkovi je zboží vyměněno

- pořízení reklamace na kase – reklamace v záložce Reklamace v evidenci – zboží je zákazníka
- odeslání k dodavateli – reklamace v záložce Reklamace na cestě – zboží je zákazníka
- vyřízení dodavatelem – uznaná, dobropisované dodavatelem

- bez zadání způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyjádření
- se zadáním způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyřízení
- při zápisu reklamace je třeba vyplnit hlavičku dobropisu, vytvoří fakturovaná vrácenka, 
kde se číslo dokladu dodavatele rovná číslu reklamace, vrácenka nezmění stav skladu, je 
vytvořen dobropis od dodavatele na základě této vrácenky, zboží zůstává u dodavatele

- vyřízení se zákazníkem – zboží vyměněno za nové
- při vyřízení obsluha předá zákazníkovi nové zboží, vytiskne reklamační lístek (který slouží
jako podklad pro další záruku), zboží je ze skladu odečteno vyřízením reklamace

Vyřízením od dodavatele se vytvoří dobropis, nemění se stav skladu a vyřízením se zákazníkem se 
poníží stav skladu

Dopad na zaúčtování
- vydání zboží zákazníkovi poníží stav skladu
- při vyřízení od dodavatele se vystaví automaticky vrácenka , která 

nemění stav skladu a slouží pro vytvoření dobropisu od dodavatele 

1.11.4.příklad – dodavatel vystaví dobropis, zákazníkovi jsou vráceny peníze

- pořízení reklamace na kase – reklamace v záložce Reklamace v evidenci – zboží je zákazníka
- odeslání k dodavateli – reklamace v záložce Reklamace na cestě – zboží je zákazníka
- vyřízení dodavatelem – uznaná, dobropisované dodavatelem

- bez zadání způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyjádření
- se zadáním způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyřízení
- při zápisu reklamace je třeba vyplnit hlavičku dobropisu, vytvoří fakturovaná vrácenka, 



kde se číslo dokladu dodavatele rovná číslu reklamace, vrácenka nezmění stav skladu, je 
vytvořen dobropis od dodavatele na základě této vrácenky, zboží zůstává u dodavatele

- vyřízení se zákazníkem – zákazníkovi vráceny peníze
- při vyřízení obsluha vydá zákazníkovi peníze
Vyřízením od dodavatele se vytvoří dobropis, nemění se stav skladu a vyřízením se 
zákazníkem se poníží stav hotovosti v pokladně

Dopad na zaúčtování
- vyplacení peněz zákazníkovi - ponížení tržby a DPH v den vyplacení
- při vyřízení od dodavatele se vystaví automaticky vrácenka , která nemění stav skladu a o 
ní se neúčtuje, slouží pro vytvoření dobropisu od dodavatele

1.11.5.příklad – dodavatel neuzná, zákazníkovi je reklamace neuznána

- pořízení reklamace na kase – reklamace v záložce Reklamace v evidenci – zboží je zákazníka
- odeslání k dodavateli – reklamace v záložce Reklamace na cestě – zboží je zákazníka
- vyřízení dodavatelem – neuznaná, reklamované zboží je vráceno zpět na prodejnu

- bez zadání způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyjádření
- se zadáním způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyřízení

- vyřízení se zákazníkem – zákazníkovi vráceno reklamované zboží
- při vyřízení obsluha předá zákazníkovi reklamované zboží

Dopad na zaúčtování - žádný

1.11.6příklad – dodavatel neuzná, zákazníkovi jsou vráceny peníze

- pořízení reklamace na kase – reklamace v záložce Reklamace v evidenci – zboží je zákazníka
- odeslání k dodavateli – reklamace v záložce Reklamace na cestě – zboží je zákazníka
- vyřízení dodavatelem – neuznaná, reklamované zboží je vráceno zpět na prodejnu

- bez zadání způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyjádření
- se zadáním způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyřízení

- vyřízení se zákazníkem – zákazníkovi jsou vráceny peníze
- při vyřízení obsluha předá zákazníkovi peníze

Dopad na zaúčtování 
- vyplacení peněz zákazníkovi - ponížení tržby a DPH v den vyplacení
- reklamované zboží zůstává na reklamačním skladě, odkud je vyvedeno do škod

1.11.7příklad – dodavatel neuzná, zákazníkovi je zboží vyměněno

- pořízení reklamace na kase – reklamace v záložce Reklamace v evidenci – zboží je zákazníka
- odeslání k dodavateli – reklamace v záložce Reklamace na cestě – zboží je zákazníka
- vyřízení dodavatelem – neuznaná, reklamované zboží je vráceno zpět na prodejnu

- bez zadání způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyjádření
- se zadáním způsobu vyřízení se zákazníkem – reklamace v záložce Reklamace k vyřízení

- vyřízení se zákazníkem – zákazníkovi je vydáno nové zboží
- při vyřízení obsluha předá zákazníkovi nové zboží, vytiskne reklamační lístek (který slouží
jako podklad pro další záruku), zboží je ze skladu odečteno vyřízením reklamace



Dopad na zaúčtování
- vydání zboží zákazníkovi poníží stav skladu
- reklamované zboží zůstává na reklamačním skladě, odkud je vyvedeno do škod

2 Koloběh reklamace

2.1 Pořízení reklamace na kase  
Reklamaci na zboží prodané v tomto systému – volba „Reklamace“
Reklamaci na zboží, které v systému prodáno nebylo (nebo není k dispozici účtenka) – volba 
„Reklamace volná“
Pozor, nutno zadat informace v záložce
Reklamace – příjmení, jméno, město, ulice,kontakt, ….
Popis – požadavek zákazníka z menu i slovní popis, typ vady z číselníku a slovní popis
Pak teprve uložit

Reklamace v BO Winapls a7 v záložce Reklamace v evidenci

2.2 Odeslání reklamace k posouzení dodavateli  
V BO v záložce Reklamace v evidenci vyhledat reklamaci, doplnit dodavatele, datum příjmu a 
nákupní cenu reklamovaného výrobku (důležité pro přidat, že dodavatel pošle nové zboží – vytvoří 
se adjustovaná příjemka v zadané NC)
Zjištění NC pokud nezadáte dodací list 
Klávesa „Info zboží“ – Záložka Pohyby – zadejte středisko – volba Sklad – zobrazí se jednotková 
cena skladu
Pokud zadáte dodací list, pak se NC bere z dodacího listu.

Reklamace v BO v záložce Reklamace na cestě

2.3 Zadání způsobu vyřízení dodavatelem  
V BO v záložce Reklamace na cestě vyhledat reklamaci. Zadat datum vyjádření dodavatele a 
způsob vyjádření dodavatele.
Zrušit případné automatické nastavení vyřízení se zákazníkem

Reklamace v BO v záložce Reklamace k vyjádření

Pokud uložíte automatické nastavení vyřízení se zákazníkem bude reklamace v záložce Reklamace 
k vyřízení.

2.4 Zadání způsobu vyřízení se zákazníkem  
Pokud způsob vyřízení se zákazníkem nebyl uložen již při zadávání vyřízení s dodavatelem, pak 
vyhledat reklamaci v záložce Reklamace k vyjádření. Zadat datum vyřízení a způsob vyřízení se 
zákazníkem.

Reklamace v BO v záložce Reklamace k vyřízení.

2.5 Vyřízení reklamace se zákazníkem  
V kase vyhledejte reklamaci. 
Pokud není zadán způsob vyřízení se zákazníkem v BO, máte možnost si vybrat způsob vyřízení.



Pokud je způsob vyřízení se zákazníkem zadán, je přístupná pouze klávesa „Vyřízení“


