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Kontrola číselníku obchodních partnerů – nastavení FIRMA / SOUKROMÁ
OSOBA
Od verze Klienta 5.12.a je možnost v číselníku obchodních partnerů kontrolovat správné vyplnění DIČ u zákazníků
podle rozdělení na firmy a soukromé osoby.
1) NASTAVENÍ FILTRU
Číselník obchodních partnerů lze filtrovat přes tlačítko Filtr, kde zvolíte u Typu partnera – soukromá osoba nebo
firma a tlačítkem Provést potvrdíte výběr filtru.

Nastavený filtr je následně uveden v záhlaví seznamu obchodních partnerů a text na tlačítku Filtr je zobrazen tučně.
Soukromé osoby uvidíte v seznamu zapsané kurzívou a údaj SO (soukromá osoba) je označen zatžítkem. U firem je
v seznamu nově zobrazeno DIČ. Když položka SO není zatržena, jedná se o firmu (právnickou osobu nebo fyzickou
osobu).
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2) KONTROLA ZÁKAZNÍKŮ
Vyfiltrovaný seznam firem a soukromých osob doporučujeme projít a zkontrolovat:
- zda není soukromá osoba evidovaná jako firma nebo naopak
- zda mají firmy správně vyplněno DIČ (první dva znaky kód země)
Poznámka: pokud evidujete starý tvar DIČ (111-11111111), budou při exportu Kontrolního hlášení do XML souboru
první 4 znaky odstraněny.
V případě zjištění chybějícího DIČ nebo nesprávně zaevidovaného obchodního partnera použijete volbu Editovat.
Označení zákazníků jako firmy nebo soukromé osoby se nastavuje ve formuláři pomocí tlačítka vlevo nahoře.

Při změně zákazníka ze soukromé osoby na firmu se políčko RČ (rodné číslo) přejmenuje na IČ a jméno zákazníka,
které bylo původně vyplněno v kolonkách Příjmení / jméno se automaticky přesune do Názvu firmy.
Při změně firmy na soukromou osobu se políčko IČO přejmenuje na RČ (rodné číslo) a jméno, které bylo původně
vyplněno v kolonce Název firmy se musí přepsat do políček Příjmení / jméno.

3) KONTROLA DIČ PŘI POŘIZOVÁNÍ FAKTUR
Do formuláře přijatých a vydaných faktur přibylo pole DIČ pro kontrolu vyplnění DIČ partnera při pořizování
faktur.
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