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Verze 1.11.35 (Květen 2023) 

Informativní okno o nové verzi ESYCO a přehledu novinek 

Při každé vydané verzi vyskočí nově upozornění. Funguje to tak, že po otevření nové verze aplikace vyskočí 

dialogové okno, které informuje o aktuální verzi softwaru, a taktéž rovnou odkazuje na přehled novinek k dané 

verzi. Uživatelé se tak mohou prokliknout přímo přes odkaz na přehled novinek anebo pokračovat dále v práci 

a kliknutím na možnost Pokračovat. Upozornění se týká jak české, tak i slovenské a polské verze aplikace 

ESYCO.  

 

Úpravy v modulu Stáří skladu 

Stáří skladu – Úpravy ikonek, zarovnání popisů, tlačítek a názvů 

Upravili jsme samotný design modulu, ikonek a tlačítek v modulu Stáří skladu. Posunuli jsme ikonky v pravé 

liště výběru nahoru, zarovnali jsme popisy filtrů „Podle, Středisko a Manažer, Subtyp, Index“ a zároveň jsme 

zarovnali odskočená tlačítka „Hledej“ a „C“. 

Dále jsme zarovnali rozvržení sloupců – „Výrobce Vyber vše/nic“, a „Produktová řada Vyber vše/nic“. Upravila 

se viditelnost názvu Výrobce. 

 

Upravili jsme název gridu řádků/záznamů – „Řádky (počet řádků)“ tak, aby byl viditelný. 
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Stáří skladu – Zrušení duplicitního checkboxu – Bez reklamací 

Nově jsme zrušili duplicitní checkbox, tedy filtr „Bez reklamací“, který splňoval stejnou funkci jako checkbox/filtr 

„Rek.sklady“. Slouží pro výběr a filtrování s reklamačním skladem – Ano, a tedy i s reklamací nebo bez, bez 

reklamací – tedy Ne zaškrtnutím červeného checkboxu. 

 

Stáří skladu – Přidány nové tooltipy nad checkboxy 

Mezi další novinky spadají popisy/tooltipy nad checkboxy – Obrátka, Bez detailů (Stř.), Ocenění. Aktuálně po 

najetí kurzorem myši nad checkboxy vyskočí popisek, o čem konkrétní checkbox je a jakou má funkčnost. 

Změna u funkčnosti checkboxu/filtru „Obrátka“ 

Checkbox neboli filtr Obrátka dnů funguje na stejném principu jako sloupec OD – DO, proto jsme nově změnili 

jeho funkčnost tak, že při nezaškrtnutí je neaktivní. Po zaškrtnutí checkboxu se aktivuje a lze přidávat do pole 

dnů potřebné dny. Oproti tomu se zneaktivní funkčnost sloupců OD-DO. 

 

Úprava hlášky v případě Rychlé faktury z dodacího listu a prodeje se 

ztrátou 

 V modulu Dodací listy v případě vytvoření Rychlé fakturace z DL, který nemá vyhotovenou fakturu a 
je ztrátová, tedy cena prodeje je menší než nákupní, vyskočí hláška na danou skutečnost. My hlášku 
nyní upravili v tomto znění (vztaženou na konkrétní výpočet, čísla): 

Název dialogového okna "Prodej se ztrátou" 
Detail samotné hlášky: "Pozor, prodej se ztrátou! Chcete pokračovat ve fakturaci?  
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Prodejní cena: xy CZK/EUR/USD... 
Průměrná prodejní cena: xy CZK/EUR/USD 
Ztráta: xy CZK/EUR/USD, xy %" 

 

Úprava chybové hlášky se taktéž týká modulu Objednávky a Rychlé fakturace. Ve chvíli, kdy vytvoříte 

objednávku, která je ztrátová a kliknete na možnost rychlé fakturace, vyskočí upozorňující hláška na tuto ztrátu 

stejně jako v modulu Dodacích listů. I v případě, že vytvoříte objednávku na více položek, z nichž je jedna 

ztrátová v ceně, tak při rychlé fakturaci opět vyskočí hláška s upozorněním na tento fakt. 

 

Změna v předmětu e-mailu při odeslání Dodacího listu 

Při odesílání e-mailu s dodacím listem jsme defaultně nastavili jako předmět e-mailu text: „Dodací list č. xy“. 

V předmětu e-mailu je uvedeno tedy číslo poslaného dodacího listu.  
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Zneaktivnění ikonky pro Nový záznam v modulu Účetnictví – 

Souvztažnosti 

V modulu Účetnictví – Souvztažnosti jsme zneaktivnili tlačítko pro Nový záznam, vzhledem k tomu, 
že modul slouží pouze pro čtení a prohlížení dat, nemělo opodstatněnou funkci.  

Jelikož modul není mezi uživateli příliš známý, tak je zde krátké představení:  

• Umožňuje vyhledávat protiúčty položek účetních dokladů. Slouží tak ke kontrole 
zaúčtovaných zdrojových záznamů na vybraném účtu. 

• Jeho praktičnost využijete v případě, kdy potřebujete rychle vyhledat nebo zjistit, zda se 
například na účtu zboží na skladě (výběr konkrétního účtu) neúčtovalo například omylem 
ručně nebo při zaúčtování faktury. Na účtu mohou být pouze účetní doklady se zdrojem sklad. 

• Taktéž zde nastavíte ve vybraném roce a období účet, a poté zatrhnete v parametrech „Detail 
– dle období, dle data, dle zdroje a dle typu“. Po vyhledání bude výsledkem přehled o 
zaúčtování na účtu (výběr konkrétního účtu) s částkami rozdělenými dle nastavených 
parametrů.  
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Nová funkce – Kopírování nastavení gridů z uživatele na uživatele 

V modulu Uživatelé jsme přidali novou funkci – Možnost kopírovat nastavení gridů modulů z 
uživatele. Taktéž jsme přidali tuto funkcionalitu do nastavení práv uživatele, aby ji bylo možné 
vypnout/zapnout.  

Funguje tedy tak, že po vyhledání konkrétního uživatele na něj kliknete pravým tlačítkem myší a 
v kontextovém menu vyberete funkci „Kopírování gridů z uživatele…“. Následně vyskočí dialogové 
okno, kde zvolíte, z jakého uživatele budete jeho nastavení gridů kopírovat. Zkopírujete tak nastavení 
všech gridů. 

Změny v modulu Finance – Platební příkazy 

Udělali jsme několik změn v modulu Platební příkazy v záložce Generování. Nově zde najdete 
v comboboxu Banka na výběr pouze ty banky, které mají uvedený Typ exportu. 
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Změnili jsme možnost pro výběr datumu v kolonce Splatnost a Vystaveno. Nyní po stisknutí 
posuvníků vyberete datum z kalendáře. 

V případě, že nejsou vyplněná povinná pole pro Splatnost a Vystaveno, nelze pokračovat v Tisku 
nebo Generování – ukládání souborů. V takovém případě vás zastaví příslušná hláška.  

 

Dále jsme přidali popisek nad checkbox Zahraniční. Po najetí kurzorem myší nad tento checkbox se 
zobrazí text:  

Umožňuje vytvoření souboru pro zahraniční platbu v elektronickém bankovnictví. Lze použít pouze 

pro formát Gemini 5 užívaný například Tatra bankou (SK). Při vytvoření zahraničního příkazu je 

nutné použít také parametr Slučovat platby. 

A taktéž jsme přidali popisek nad checkbox Slučovat platby. Po najetí kurzorem myší nad tento 
checkbox se zobrazí text: 
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Umožňuje sloučit položky příkazu na stejný účet stejného klienta do jedné položky v 
elektronickém bankovnictví tak, že příjemce obdrží součet částek a standardně ušetříte za 
bankovní poplatky. Při importu výpisu musíte pak položku párovat na jednotlivé doklady 
pomocí rozpisu platby, připraveném mimo ESYCO.NET, protože automatické párování podle 
částky a variabilního symbolu hromadnou platbu neidentifikuje. 

Úpravy modulu Marketing: Vylepšená tvorba hromadných úkolů v 

sekci Úkoly 

 V případě, že je vygenerován úkol na základě Distribučního seznamu, funkce umí již vygenerovat 
úkoly dle vlastníka adresy. Nicméně jsme úpravy provedli tak, aby se dotáhly na úkol vlastníci adresy, 
kteří mají úkol vykonat. Pokud tedy má manažer v Distribučním seznamu více subjektů, bude pro 
každý subjekt vytvořen samostatný úkol. Jinými slovy, pokud má manažer 3 subjekty, budou 
vytvořené 3 úkoly. 

V hromadných úkolech a distribučních seznamech jsme provedli následující úpravy: 

- Při vytváření nového úkolu přes kolonku "Hromadný" - "Pro vybrané uživatele" a přiřazení uživatelů, 
bude vytvořen úkol, v němž bude správně uvedena Zodpovídající osoba (uživatel). 

- Při vytváření nového úkolu přes kolonku "Hromadný" - "Pro vybrané uživatele" a přiřazení uživatelů 
a subjektu, bude vytvořen úkol, v němž bude správně uvedena Zodpovídající osoba (uživatel) a správně 
přiřazený Subjekt. 

- Při vytváření úkolu "Hromadný" - "Pro manažery adres dist. seznamu" pro "Dist. seznam 
subjektů" vzniknou úkoly pro přidělené subjekty. Pokud subjekt nemá přiděleného manažera, úkol 
se nevytvoří.  

- Při vytváření úkolu "Hromadný" - "Pro manažery adres dist. seznamu" pro "Dist. seznam subjektů" 
vzniknou úkoly pro přidělené subjekty. Po přidání konkrétního Subjektu se pro něj rovněž vytvoří úkoly. 
Pouze pro subjekt z Dist.seznamu, kde subjekt nemá přiděleného manažera, se úkol nevytvoří. 

- Při vytváření úkolu přes "Hromadný" - "Pro vybrané uživatele" a výběru aktivního a neaktivního 
uživatele se úkol vytvoří pouze pro aktivní uživatelé. 

- Při funkci "Vygeneruj z hromadného záznamu" vzniknou nové úkoly, kde se do kolonek 
Vytvořeno/Změněno uloží značka uživatele, který tuto akci spustil. 
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Produkty: Nový sloupec zobrazující hodnotu atributu z parametru 

uživatele 

Do modulu "Produkty" jsme přidali nový sloupec s názvem "Hodnota atributu z parametru uživatele", který 

zobrazuje číselnou hodnotu atributu produktu, řazenou od největší po nejmenší hodnotu. Nastavení sloupce se 

provádí v modulu "Parametry uživatele" na hodnotu "ID atributu k zobrazení hodnot v gridu produktů (jen 

číselné)". Pro správné nastavení sloupce musíte uvést konkrétní číselnou hodnotu atributu, kterou najdete v 

modulu "Produkty" v pohledu "Seznam a detail produktů“ - zde do vyhledávání se zadá název produktu a přes 

záložku „Navigátor“ vyhledáte konkrétní Atribut a ve sloupci „Hodnoty“ jeho číselnou hodnotu. 

Postup je tedy takový, že je nutné na uživateli – „Parametry uživatele“ nastavit hodnotu „ID atributu k zobrazení 

hodnot v gridu produktů (jen číselné)“ a hodnotu z atributu konkrétního produktu, kterou najdete v modulu 

„Produkty“ – Pohled – „Seznam a Detail Produktů“ v záložce „Navigátor a sloupec „Atribut“ + „Hodnota“. Viz 

přiložené screenshoty. 
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Aktualizace příznaku Zaúčtováno v modulu Platby při smazání 

zaúčtování/ smazání položek platby 

U položek, faktur v modulu „Platby“ vznikne při zaúčtování Účetního dokladu v kolonce Zaúčtováno příznak, že 

je zaúčtováno. A v případě vymazání položek, tam příznak setrvával. Nyní to bylo upraveno tak, že při smazáni 

položek v modulu „Účetní doklady“ (Účetní deník) se po aktualizaci modulu „Platby“ u konkrétní faktury/platby 

objeví v kolonce „Zaúčtováno“ hodnota 0. Tím se potvrzuje fakt, že faktura a její položky byly vymazány, a 

nejsou tedy zaúčtovány. Viz screenshot postupu. 
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Nové pravidlo a globální parametr: Zápis a výpočet ceny dopravy 

pod limit 5000 Kč/100 EUR dle hodnoty faktury 

Upravili postup výpočtu ceny dopravy tak, že když vytvoříte objednávku v Esyco a zní následně více faktur nebo 

fakturu, které vychází pod limit dopravy zdarma – 5000/100 eur (například u DPD Balíku) tak se doprava vypočte 

z hodnoty faktury. Platí to i pro nákup a fakturu.  

JAK TO KONKRÉTNĚ FUNGUJE? 

V případě, že některé položky objednávky nejsou k dispozici na skladě, nebo není k dispozici dostatečný počet, 

objednávka bude rozdělena na více faktur, každá s odpovídajícími položkami. Pokud některá z faktur 

nedosáhne hodnoty pro dopravu zdarma (limitu 5000/100 EUR), i když celková hodnota objednávky je vyšší, 

bude vypočteno dopravné a připsáno na tuto konkrétní fakturu. Tímto způsobem se doprava vypočítá z 

hodnoty faktury, nikoliv z hodnoty celé objednávky. 

 

NOVÉ GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ + PRAVIDLO NA ADRESE SUBJEKTU 
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Vzniklo nové globální nastavení: „gpTraPriceByInv – Dopravné počítat z hodnoty faktury“ na všechny 

subjekty. Přidali jsme i možnost nastavit ignorování u konkrétního subjektu, a to pravidlem: „Ignorovat při 

výpočtu dopravného globál gpTraPriceByInv“. Tímto pravidlem říkáme, že při tvorbě faktury/faktur na 

konkrétní subjekt se do faktury nezapíše dopravné a balné z hodnoty faktury. 

 

Upozornění na selektivní distribuci při vkládání produktů z Excelu do 

prodejní objednávky 

Při založení nové prodejní objednávky a vkládání produktů z Excelu se nově zobrazuje upozornění týkající se 

selektivní distribuce ve znění: "Následující (tučně) produkty jsou v selektivní distribuci: xxxx (kód produktu)." V 

okně upozornění jsou zobrazeny kódy všech dotčených produktů. Dříve bylo toto upozornění zobrazováno 

pouze při zakládání objednávky v produktech. 

Je třeba si uvědomit, že seznam informací o selektivní distribuci a vyznačené položky jsou platné pouze po 

dobu práce s objednávkou. Jakmile se akce přeruší nebo objednávka uloží, zvýraznění zmizí. Pokud jsou 

takové produkty přidány do existující objednávky, budou označeny pouze tyto položky. 

Aktualizace při kopírování čísel a číselných hodnot z objednávek a 

dalších dokladů 

Při kopírování číselných hodnot z určených modulů kamkoliv jinam již není třeba odstraňovat přebytečnou 

mezeru za číselnou hodnotou.  

Tyto změny se týkají zejména následujících oblastí:  

- Čísla objednávky (jak nákupní, tak prodejní), částky DEV 

- Čísla Dodacího listu 

- Čísla Faktury (nákupní i prodejní) 

- Kódu produktu a ID produktu 
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- ID klienta, ID adresy, IČA a DIČA subjektu, čísla a ID zdroje 

- Modulu Skladové přesuny (kopie ProduktZ a ProduktNa) 

- ID platby a čísla dokladu v modulu Platby 

- V modulu Platby bankou a pokladnou 

- Čísla reklamace, ID klienta a kódu produktu z modulu Reklamace a servis  

- Kopírování ID a kódu příkazu v modulu Výrobní příkazy. 

Aktualizace EET na základě změn v CZ Legislativě – zneaktivnění 

EET a nové nastavení globálních parametrů 

Vzhledem k nové legislativě platné od 1. ledna 2023 jsme zneaktivnili funkce týkající se EET. Aktualizace se 

dotkla těchto modulů a nastavení: 

- V modulu Banky a poklady, kde byla v záložce Banky zneaktivněna možnost výběru v comboboxu 

„Podléhá EET“.  

- V modulu Platby pokladnou a Platby jsme odstranili volbu „Odeslat do EET“ z kontextového menu při 

kliknutí pravým tlačítkem myši na konkrétní platbu.  

- V horní liště modulů Platby a Platby bankou byla odstraněna ikonka „E“.  

- V nastavení globálních parametrů jsme aktualizovali hodnoty gpWS_EET na prázdnou hodnotu a 

gpDateEET na budoucí datum, čímž jsou tedy funkce EET „zakonzervovány“. 

Kontrola účtování vyřazeného majetku – upozornění na vypočítání 

odpisů majetku, které nelze již odepsat 

Nově jsme v Inventáři majetku upravili kontrolu – popis, který má za cíl upozornit, když se pokoušíte účtovat již 

zaúčtovaný, odepsaný majetek pro konkrétní měsíc ale i celé období. Pokud se pokusíte opětovně zaúčtovat 

tento majetek (obě varianty), vyskočí upozorňující hláška s informací, že majetek již nelze vypočítat a znovu jej 

zaúčtovat. Viz screenshoty těchto hlášek: 
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Změna v úpravě a aktualizaci dokladů již potvrzených v DPH a ve 

stavu vyšším než 0 

Vylepšili jsme kontrolu týkající se editace dokladů, jako jsou faktury prodejní a nákupní, dobropisy a proformy, 

které obsahují DPH, již byly potvrzené ve výkazu přiznání DPH a zároveň jsou ve stavu vyšším, než je 0. 

V takovém případě, když se pokusíte upravit datum nebo obchodní pravidlo na dokladu, systém vám neumožní 

uložit změny a upozorní vás na chybu. Zároveň jsme nastavili neměnná pravidla, která již na zavedeném 

dokladu potvrzeném s DPH nelze měnit, bez ohledu na to, zda se doklad nachází ve stavu vyšším než 0 nebo 

ne.  



ESYCO NEWS  

16 

Pravidla na dokladu, kterých se to týká, jsou následující: 

- Krácení DPH    

- Vstup do části KV DPH     

- Splněn limit pro Režim přenesení DPH   

- DPH Osobitná úprava upl. dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru/služby   

- DPH datum ukončení - Osobitná úprava upl. dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru/služby    

- DPH kontrolní hlášení - ignoruj gpInvAdvEqualMonth     

- DPH - nezapočítat do koeficientu     

- DPH – (SK) nezapočítat do čitatele koeficientu     

- DPH režim split payment MPP     

- DPH OSS datum vstupu opravy do přiznání    

 

Přidány nové filtry a funkce pro selektování výběru Zápočtů 

v modulu Finance - Zápočty 

Přidali jsme nový combobox a funkcionality pro výběr zápočtů v modulu Finance – Zápočty, kdy si vyberete 

doklady, se kterými chcete pracovat. Přes editaci a tlačítko – „Výběr více faktur…“ si v comboboxu „Navrhnout“ 

vyberete, jak chcete zápočty vyfiltrovat. Jsou dvě možnosti – „Vše = Všechny neuhrazené doklady“ nebo „K 

započtení = Jen doklady subjektů k započtení.“  
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Následně vám vyjede výčet dokladů k zápočtu – v prvním případě všech neuhrazených a v druhém případě se 

seznam zmenší a vyjedou k subjektu, pakliže má kladné i záporné hodnoty zároveň, pak se zobrazí jak 

mínusové, tak plusové položky.  

Seznam v gridu se pak řádí takto: primárně dle názvu Subjektu a sekundárně dle Splatnosti. 

 

Změny v gridu v modulu Dodávky + potvrzení o odeslání 

V případě, že v modulu Dodávky vyhledáte checkbox „Přeprava“ a zaškrtnete v něm hodnoty „Uloženka – 

dobírka“ a „Uloženka“, v gridu „Položky“ se objeví sloupce „Číslo“ a „Číslo 2“, do kterých se zobrazí ID expedice, 

podobně jako v případě České Pošty. 

Nově se u těchto dodávek ve sloupci „Data odesl.dopravci“ zaškrtnou ty dodávky, které již byly odeslány.   

 

Nové pravidlo „E-mail zákazníka pro komunikaci žádostí o vratku“ 

Vzniklo nové pravidlo „E-mail zákazníka pro komunikaci žádostí o vratku“ a jak již název pravidla napovídá, 

jedná se o pravidlo na objednávce, kdy hodnota bude e-mailová adresa zákazníka, na kterou v případě žádosti 

o vratku a následné schválení nebo zamítnutí bude poslána informace o této skutečnosti. Pokud zůstane 

obchodní pravidlo nevyplněné, tak se e-mailová adresa pro komunikace si klientem vybírá jako doposud. 
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Na toto pravidlo vzniklo standardní právo, uživatel s právem čtení uvidí mail v žádosti o vratku (v obchodních 

pravidlech) a uživatel s právem editace ho může změnit.  

 

Úprava v modulu Klienti a Bankovní spojení - přidání comboboxu pro 

volbu měny 

V Esycu jsme upravili formulář pro záložku „Bankovní spojení“ a to na adrese Klienta. Je zde tedy nový sloupec 

„Měna“, který je viditelný. Při editaci klienta/subjektu je možné v záložce „Bankovní spojení“ měnu nastavit 

vybráním požadované volby v novém comboboxu – kde je vypsán: Kód měny a Název měny. Uživatel si tak 

vyhledá konkrétní měnu, kterou potřebuje u klienta zadat. Po uložení změn se updatuje ID dané měny u Klienta. 

 

Změny pro účtování skladu – automatické úlohy 

Vylepšili jsme automatické úlohy pro účtování skladu. S úpravou automatu tak máte možnost následně 

samostatně spravovat v modulu Uzavření/otevření období přístup uživatele (tedy automatu) na přeúčtování 
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libovolných účetních období zpětně. Automat totiž existující záznamy vrátí na počáteční stav 0 a provede 

přeúčtování změn a následně opravy v souladu s testy integrity kroků 40a, 40b. 

V případě vzniku chyb v testech pouze povolíte automatu přístup a ten již opraví zaúčtování v příštím nočním 

běhu. 

Pokud nemáte úpravu automatu aktuálně provedenou, kontaktujte pro tyto změny podporu.  

Změna ve filtrování textů dle jejich regionu v katalogu API 

Přidali jsme možnost výběru regionu v katalozích získaných přes API - jedná se o výběr regionu textů produktu. 

Funguje to nyní tak, že u katalogu je možné odfiltrovat texty regionů, které nechceme posílat a pro danou situaci 

vás nezajímají. Přidáním "RegionLanguageIds": ["string"] se v katalogu vypíší pouze texty pro zadané regiony. 

Úprava vytváření dobropisů přes nastavené pravidlo 

Upravili jsme pravidlo pro omezení vytváření dobropisů reklamací – „Nevytvářet dobropisy RMA“ . Při vypnutém 

pravidle na konkrétním klientovi se reklamace vytvoří zcela v pořádku, bez upozornění. Pokud zapneme toto 

pravidlo na klientovi a vytvoříme na něj reklamaci bez faktury s nastavením „Vrácení peněz“, pak vyskočí 

uživatelská chyba upozorňující na to, že na daného klienta nelze vystavovat reklamace a dobropis.  

Pravidlo lze také nastavit nejen na klientovi, ale i na adrese jeho faktury, kdy vytvoříte reklamaci s fakturou, 

která již byla přijata klientem ale neodeslaná a následně na ní chcete dobropis, reklamaci – opět vyskočí 

chybová hláška, která upozorní, že již nelze vytvořit RMA dobropisy.  

Odebrání volby – Zablokovat/odblokovat zboží z neaktivních míst 

Z kontextového menu v modulech: Objednávky nákupní, Nabídky Prodejní/nákupní, Poptávky 

Prodejní/nákupní, jsme odstranili volbu – Zablokovat/odblokovat zboží vzhledem k tomu, že zde neměli svou 

potřebnou funkci. Nyní ji v těch modulech po kliknutí na vybrané záznamy, již nenaleznete v kontextovém menu. 

Změna globálního parametru a voleb tisku dokladu pro inventury 

Udělali jsme několik změn týkajících se modulu – Účtový rozvrh a možností při tisku dokladu inventury za 

inventarizační období.  

V globálním požadavku je změněn název na „Období inventury tištěné na reportu konečných zůstatků účtů: 1 - 

měsíční, 2 - roční, 3 - zvolené období.“ Nová hodnota globálního parametru - 3 má za cíl umožnit zvolit tisknout 

období od 1. dne fiskálního roku do posledního dne měsíce zvoleného období.  
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Funguje to například tak, že do pole „Inventura provedena za období „od:“ a „do:“ se dle vybraného měsíce v 

poli Období nachází datum od 1. dne fiskálního roku a datum do poslední den dle vybraného měsíce. (v tomto 

případě tedy: „1.4.2022, 31.7.2022 

Možnost kontroly nad změnou poplatku při fakturaci 

Změnili jsme způsob řešení změny poplatku při fakturování/rychlé fakturaci i autofakturaci –vznikl nový globální 

parametr – „Upozornění na změnu poplatku při fakturaci s možností použít poplatek z objednávky.“ a zapnutím 

tohoto parametru se nově provede kontrola při následné rychlé i pomalé fakturaci/autofakturaci. V kontrole ceny 

faktury proti objednávce je pak posuzována cena bez poplatku, pokud nejde o poplatek v ceně produktu. 

Vede to ke kontrole recyklačních a autorských poplatků, zda se cenově změnily. Tedy zda v číselníku není 

odlišná hodnota, než je na objednávce. Tento případ může nastat i při přepočtu odlišným kurzem fakturace. 

Dostanete tedy upozornění formou přehledné tabulky a můžete se rozhodnout, zda budete pokračovat 

s poplatky aktuálními, nebo použijete poplatky vedené v objednávce. 

Při rychlé fakturaci z ESYCO proběhne před objevením okna rychlé faktury kontrola na změnu poplatků 

Kontrola probíhá když: 

• není zapnutý gpINV_GetGarbFromRel (vždy se použijí poplatky z objednávky) 

• není nahozené na objednávce pravidlo Neměnit hodnotu poplatků při fakturaci  

(REL_INV_NO_FEE_CHANGE )  - nastavením pravidla bude objednávka fakturována s poplatky dle 

objednávky (nikoli aktuální) 

• položka má aktivní poplatek počítaný k ceně (GARB_EVAL = 1) 

• položka nemá ručně nastavený poplatek (REI_FEE_EXPLICIT = 0) 

• položka je zablokovaná 

• položka není služba 

• položka není v podmíněném prodeji 

• položka nemá poplatek v ceně 

Když se zjistí změna výše poplatku, pak vyskočí v Esycu tabulka s produkty (viz screenshot). SNC (smluvní 

navýšení ceny) představuje poplatky. 
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Dojde-li ke snížení poplatku, pak se objeví také tlačítko – „Fakturuj - poplatky objednávky“ (fakturují se poplatky 

dle objednávky a je nastaven příznak SNC ručně. 

Podobně to funguje i při pomalé fakturaci. Po volbě z kontextového menu ve fakturaci – „Vybrat produkt z 

položek objednávky“ v úpravě detailu faktury, se následně překontroluje výběr na změnu poplatku a pokud je 

zde změna, tak opětovně vyskočí okno tak jako při rychlé fakturaci.  

 

Autofakturace pracuje se statusy: 

• 'KZP', (WAF čeká na potvrzení změny poplatku'), který systém nastaví při rozdílných poplatcích   a 

uživatelským potvrzujícím statusem  

• 'PZP', (Potvrzení změny poplatku), který nastaví uživatel jako reakci na status KZP, aby fakturace 

pokračovala za změněné poplatky. 

Pro spuštění v autofakturaci je nutné upravit konfigurace.  
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Autofakturace a zálohově zaplacené položky 

Proces autofakturace byl upraven tak, aby nově nebral ohled na pravidlo „Vyžadovat platbu předem – proforma 

fakturu“ ale u všech objednávek posuzoval, zda mají všechny položky zálohově zaplaceny. Takto budou 

posuzovány pouze položky, které mají vazbu na položku proformy. 

V případě, že má objednávka vše zálohově zaplaceno, tak se zruší status NPP a pravidlu „Vyžadovat platbu 

předem…“  se nastaví hodnota „NO“. 

Pokud je alespoň jedna položka objednávky zálohově nezaplacena, je nastaven status NPP a hodnota pravidla 

se nastaví na „YES“ – tyto případy autofakturace dále nefakturuje. 

Změna procesu opakované reklamace na e-shopu 

Změnili jsme proces vytváření opakovaných reklamací na e-shopu z již vyřízené reklamace. Tato změna ovlivní 

mezikroky k dokončení. Urychlili jsme tak proces založení.  

Postup je následující: 

- Postup je následující: vytvoříte opakovanou reklamaci z již vyřízené reklamace, pak se při Vytvoření 

opakované AVZ vyplní hodnoty, nutné pro nalezení produktu a reklamace – číslo reklamace, číslo DL 

a Kód produktu, automaticky, bez nutnosti produkt vyhledávat, či zbytečně vyhledávat onu reklamaci.  

- Pohodlně tak pokračujete dále a kliknete na Vytvořit AVZ pro vytvoření opakované reklamace.  

Odesílání e-mailu přes SMTP s autentifikací (SSL a TLS šifrování) 

Do ESYCO jsme přidali možnost odesílání e-mailů přes SMTP se SSL a TLS šifrováním, vůči němuž se 

odesílatel musí autentifikovat. 

Pokud máte zájem o spuštění této funkce, kontaktujte zákaznickou podporu! 

Modul „Objednávky dodavatelů“ – úprava chybových hlášek 

V modulu „Objednávky dodavatelů“ jsme upravili chybovou hlášku, která vyskakuje v případě, kdy se při 

generování objednávek nachází mezi zvolenými položkami neaktivní dodavatel. Po rozkliknutí detailu chybové 

hlášky se vám nyní ukáže seznam dodavatelů, kteří jsou neaktivní. O každém neaktivním dodavateli zde budete 

mít k dispozici tyto údaje: název a ID adresy, ID subjektu. 

Novou chybovou hlášku jsme přidali pro případ, kdy při generování objednávek není vyplněn dodavatel. 
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Odstranění modulu „Termínové obchody“ 

Ze záložky „Finance“ jsme odstranili nepoužívaný modul „Termínové obchody“ spolu se všemi jeho 

návaznostmi, jako jsou např. práva a tabulky. 

Přidání nového sloupce „Koncový zákazník (název)“ 

Nový sloupec „Koncový zákazník (název)“ jsme přidali: 

• do modulu „Faktury prodejní“, pohledy „Standard“, „Finance“ a „Finance+popl.“ 

• do modulu „Doklady (jen pro čtení)“, pohledy „Standard“, „Finance“ a „Finance+popl.“ 

Přesně jak název sloupce napovídá, v tomto sloupci se zobrazí název koncového zákazníka, kterého se 

příslušný doklad týká. 

Modul „Produkty“ – vkládání obrázků ve formátu *.png 

Nově jsme rozšířili seznam formátů, které lze přidávat jako obrázky k produktům. Doposud bylo možné vkládat 

obrázky ve formátu *.jpg a *.jpeg. Nyní k nim přibyla možnost používat i obrázky, které jsou ve formátu *png. 

Úprava API metody /v{version}/invoices/customer 

Do stávající metody pro získání seznamu prodejních faktur jsme přidali nový filtr “orderOriginalSymbol”, který 

umožňuje filtrovat faktury přes číslo orig. Objednávky. 

Dále v případě, že existuje k dané faktuře více objednávek, tak byly přidány nové elementy do odpovědi API: 

1. OrderSymbol - číslo objednávky 

2. OrderOriginalSymbol – orig číslo objednávky 

Výsledek může vypadat následovně: 

"Orders": [{ 

         "OrderSymbol": "460100010", 

         "OrderOriginalSymbol": "REZIJNI /PARDUB" 

         }] 
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Verze 1.11.31 (Březen 2023) 

Změna označení a zabarvení položek v modulu skladové přesuny 

V modulu Skladové přesuny jsme upravili způsob zobrazení Položek při jejich označení a neoznačení. Nově 

se při označení (kliknutí na položku) vybarví položky modře a bez označení (nekliknutí na položku) zůstanou 

tak jak jsou. Postup je stejný jako v objednávkách, fakturách a dodacích listech. Zpřehlední tak práci s 

položkami Hlavičky skladových přesunů a orientaci, kdy jsou položky označené a kdy nejsou. 

Název pole „Položky“ a uvedený počet (například Položka 1) byl taktéž upraven a je nyní čitelnější. 

 

Přidány nové sloupce v modulu reklamace a servis 

V modulu Reklamace a servis jsme nově přidali do gridu další sloupce. Najdete je pod těmito názvy: 

Produkt nák.ceny a Náhrada nák.cena. 
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Úprava chybové hlášky u proplácení faktury proformou 

Upravili jsme textaci chybové hlášky v případě, kdy je faktura ve stavu 1, není tedy schválená a nelze ji 

tak proplatit proformou, což je správný postup. Pro proplácení faktury je nutné jí mít schválenou ve stavu 

2. Vyskočí tedy upozorňující dialog s hláškou na chybu stavu a nemožnosti proplácení. V textu této hlášky 

jsme tedy zaměnili slovo „potvrzený“ na „schválený.“ Nově zní hláška takto: „Nelze zaplatit. Doklad není 

schválený.“ Tato změna se týká u proplácení jak faktury prodejní, tak i nákupní. 

  

Nové pravidlo „E-mail zákazníka pro komunikaci žádosti o vratku“ a 

upravená procedura 

Přidali jsme nové obchodní pravidlo faktury „E-mail zákazníka pro komunikaci žádosti o vratku“, k němu 

bylo vytvořeno právo na pravidlo a také byla upravená procedura. Procedura byla upravena tak, aby mohla 

využívat mail pro zasílání zpráv jak z webu, tak z ESYCO. V případě, kdy jsou vyplněny jak mail kontaktu, 

tak nového pravidla, procedura upřednostňuje nově vytvořené pravidlo. 

Dále, ve spojení s těmito úpravami byly provedeny drobné změny v e-shopu. Při odesílání žádosti o vratku 

byla přidaná podmínka pro povinnost vyplnění mailové adresy klienta (možnost předvyplnění z kontaktu 

nebo subjektu). Mail, který zadáme na e-shopu bude automaticky uložen do nového obchodního pravidla 

vratky.  

Nový pohled DPH v modulu Položky dokladů 

Do modulu Položky dokladů jsme přidali nový pohled „DPH“. Má za cíl nahradit pohled „položky DPH”. 

Výhodou tohoto modulu je nové použití logiky, které bude odpovídat celkově DPH. Tedy nikoli detail do 

úrovně položek dokladu ale detail z pohledu základu daně za doklad, sazbu DPH a řádek. Jsou zobrazeny 

data, která jsou na dokladu a jdou i do tisku a přiznání. 

Aktualizace hodnot dokladu při použití a změnách záloh 

Dále jsme upravili vyúčtování cizoměnových záloh. Doplnili jsme do automatického párování faktur na 

existující volné zálohy aktualizaci/přepočet hodnot dokladu – tedy při použití a změnách záloh. Tyto úpravy 

se vážou na globální parametr gpInvAdvVatByPayRate, který byl zavedený ve verzi 1.11.27 – zavádí 

možnost přepočítat výši DPH na vyúčtovací faktuře při potvrzení dokladu ze stavu 0, více zde: Vyúčtování 
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cizoměnových pohledávek. A na úpravy provedené ve verzi 1.11.30, kde se doplňoval přepočet hodnot v 

hlavičce platby v případě cizí měny, více zde: Funkčnost vrácení záloh. Při pokusu o použití zálohy s DPH, 

pokud je hrazený doklad nebo datum použití zálohy v potvrzeném přiznání vyskočí nové dialogové okno, 

které nás upozorní na přepočet výše základu daně a DPH ve vyúčtovací faktuře včetně zaúčtování. 

Verze 1.11.30 (Březen 2023) 

Drobné úpravy v modulu Smlouvy 

Upravili jsme text tlačítka tak, aby správně zobrazoval texty „Zvětšit okno poznámky“ a „Zmenšit okno 

poznámky“. K polím „Pův. subjekt / Adresa“ jsme přidali tlačítko s otazníčkem pro výběr subjektu nebo adresy. 

V rychlém a rozšířeném filtru jsme upravili texty polí „Subjekt 2“ a „Adresa 2“ na „Původní subjekt“ a „Původní 

adresa“. Dále jsme v rozšířeném filtru zvětšili listboxy u polí „Střediska“, „Důvod ukončení“ a „Akce“ pro 

pohodlnější výběr. Pojmenovali jsme pole pro poznámky jako „Textové pole interní“ a „Textové pole externí“, 

také jsme přidali tlačítko, které slouží k otevření nápovědy s proměnnými a také jsme zvětšili maximální počet 

znaků v textových polí. 

Chybové hlášky v modulu Dodací listy 

V modulu Dodací listy je v kontextovém menu nad hlavičkou možnost „Zaúčtovat“. Původně, pokud nebyly 

splněny podmínky pro zaúčtování, tak jsme na to nebyli upozorněni. Přidali jsme tedy chybové hlášky, které 

nás upozorní na jednotlivé nesplněné podmínky pro zaúčtování. 

Podbarvení řádku položky dokladu 

Upravili jsme podbarvení pro vybrané řádky položek dokladů tak, aby byl rozpoznat stav položek právě 

vybraného dokladu. Nyní se položky dokladů podbarví modrou barvou až při zaktivnění gridu s položkami. A to 

v modulech Objednávky, Nabídky atd., dále pro moduly Doklady, Faktury, Proformy atd. a také pro modul 

Dodací listy. 
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Drobné úpravy v modulu Import bankovních výpisů 

Doplnili jsme popisy před první tři pole v rychlém filtru. Dále jsme přidali textové tipy nad tlačítko Soubor – 

„Slouží k výběru souboru pro import bankovního výpisu, nebo kurzovního lístku. Načtené data se zobrazí v gridu 

pro kontrolu.“ a nad tlačítko Vlož – „Slouží pro uložení načtených dat. V případě výpisu se data následně zobrazí 

v modulu Platby bankou. V případě kurzovního lístku se pak data zobrazí v modulu kurzovní lístek.“. V případě, 

že není co vkládat, tak se tlačítko „Vložit“ zneaktivní. 

Odstranění číselníků SNF 

Odstranili jsme historické číselníky SNF spolu se všemi návaznostmi jako jsou práva, tabulky, procedury a jiné. 

Nové tlačítko pro kopírování produktů 

Do modulu produkty jsme přidali nové tlačítko pro kopírování produktů. Tlačítko funguje na stejném principu 

jako to původní – a to podle nastavení globálního parametru „gpProductCopyMask2“. Ikonka se v nástrojové 

liště odlišuje barvou – původní má plusko červené  a nová má plusko zelené . 

Nový importní modul – Import potenciálů klientů 

Vytvořili jsme nový modul pro import potenciálů klientů. Modul obsahuje šablonu pro usnadnění při prvním 

importu. Pro modul bylo také vytvořeno nové právo – Moduly \ Importy \ Import potenciálů subjektu. 
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Podbarvení sloupce fakturováno a legenda 

V modulu nákupních objednávek jsme přidali podbarvení položek ve sloupci Fakturováno. S touto úpravou jsme 

přidali do modulu tlačítko Barevná legenda – při kliknutí se otevře okno s legendou. 

 

Optimalizace importu produktů do ESYCO 

Provedli jsme optimalizaci pro import produktů do ESYCO. Tudíž by měl import trvat zlomek času při srovnání 

s původním importem.  

Import celní sazby přes API 

Upravili jsme import celních sazeb přes API tak, aby bylo možné importovat produkty s kompletním kódem – a 

to tedy kód, který se skládá z hodnot „Kód“ a „Kód2“. 

Rozšíření funkce kopírování prvků produktů 

V modulu produkty, karta Sady, háky a příslušenství jsme upravili tlačítko Náhrady, příslušenství-kopie tak, aby 

bylo více možností při výběru toho, co chceme kopírovat (Náhrady, příslušenství...). Dříve šlo kopírovat jen 

příslušenství. 
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Odesílání nákupních objednávek přes EDI 

Přidali jsme pro funkci odesílání nákupních objednávek přes EDI další kontrolu. Tato kontrola bude testovat, 

zda je v položkách objednávky vyplněný EAN. V případě nevyplněného EAN vyskočí uživatelská chyba, která 

upozorňuje na nesplněnou podmínku.  

Funkčnost vrácení záloh 

Pro vrácení zálohy byl doplněn přepočet hodnot v hlavičce platby v případě cizí měny - pokud je vrácena záloha 

a existuje více úhrad záloh, je použit kurz z nejstarší volné zálohy. V případě ručního párování vrácení zálohy 

s DPH dojde k zobrazení informativní hlášky, pokud se jedná o cizí měnu. 

  

Následně dojde k aktualizaci částky v korunách u vrácení dle původní úhrady zálohy, aby souhlasil kurz u 

vrácení. Dále bylo upraveno uživatelské rozhraní nového modulu Plateb tak, aby se dotahování kurzu chovalo 

stejně jako ve starém modulu. 

Servisní střediska v reklamacích 

Do modulu Reklamace a servis bylo do rychlého i rozšířeného filtru přidáno zatržítko „Servisní střediska“. Při 

zatržení a vyhledání se dohledají a doplní do tabulky česká a slovenská servisní střediska dle regionu z 
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číselníku servisních středisek. Po vyhledání se zatržítko vyprázdní a při novém hledání je jej potřeba zatrhnout 

znovu. Pokud volba není zatržena, tak zůstanou sloupce prázdné. 

 

Rozdělení poplatků v detailu objednávek 

Do modulu objednávek, karta Detail jsme pro položky objednávky přidali dva nové sloupce – SNC (Recyklační 

poplatek) a SNC (Autorská odměna). Sloupce zobrazují částky, ze kterých se skládá hodnota ve sloupci SNC. 

Sloupce si je potřeba zobrazit pomocí nastavení gridů (Ctrl + G). 

 

  

 

Změn adresy na objednávce 

Upravili jsme možnost změny fakturační adresy objednávky. Nyní se při volbě „Změnit adresu/subjekt“ 

v kontextovém menu nad objednávkou změní středisko, bankovní účet, typ dopravy a splatnost dle nastavení 

nově vybrané adresy/subjektu. Pro více informací kontaktuje oddělení supportu. 
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Také jsme provedli úpravy v kontrole zadaných subjektů. V případě, že není vyplněné žádné pole v okně 

„Změna adresy/subjektu“, tak je tlačítko pro potvrzení změny zašedlé. Také jsme přesunuli kontrolu pro ručně 

zadané ID subjektu – nejdřív tedy zjistí, zda je subjekt existuje a následně se ptá na provedení změny. 

Nový typ přesunu – „Call-off stock“ 

Vytvořili jsme nový typ skladového přesunu „Call-off stock“ pro ruční nastavení v přesunu uživateli. Přesuny 

nového typu bude načítat Intrastat a souhrnné hlášení. Uživatel si sám nastaví na přesunu, že se jedná o režim 

„call-off stock“ nastavením nového typu přesunu. Přesunuté zboží bude následně prodáno subjektu, který bude 

nastaven v objednávce, ze které je přesun generován. Prodej na tento subjekt do intrastatu již nevstupuje. 

Prodejní sklad musí mít nastaven nový příznak Call-off stock. Adresa subjektu v přesunu představuje pouze 

místo dodání, nikoli určení subjektu pro výkaz v intrastatu a souhrnném hlášení. 

S touto novinkou je přidán příznak „Call-off stock“ do číselníku skladů, který je nutno nastavit na Call-off stock 

skladu. Příznak je klíčový pro správné vyhodnocení v rámci zpracování intrastatu a souhrnného hlášení. 

Řešení neobsahuje možné změny původního příjemce ani řešení pro následné souhrnné hlášení. 

V souvislosti s Call-off stock režimem nevzniká nová evidence položek v režimu, lze je však dohledat v 

realizovaných přesunech. 

Více o režimu Call-off stock naleznete například na webu finanční správy ČR: 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2020_04_14_Vysvetlivky_Quick%20Fixes.pdf 

Zaúčtování při importu nových plateb 

Upravili jsme podmínky pro automatické zaúčtování za cílem účtovat veškeré párované platby. Úprava se týká 

odebrání podmínek, které kontrolují, zda zdroj platby je z Importu plateb a zda má platba typ přiřazení nastavený 

jako „Nepřiřazená“. Při zapnutí (hodnota nastavena jako 1) globálního parametru „gpOnLineAccount“ se 

zaúčtují párované platby ihned po uložení. Pokud je globální parametru vypnutý, tak se při párování nic 

neúčtuje. 

Úpravy testů integrity – krok 40b 

Byly upraveny standardní testy kroku 40b. Hodnota skladu je načítána nově stejným způsobem jako v modulu 

Pohyby skladu – sumarizace II. Testovány jsou pouze položkově účtované pohyby. Nově jsou zobrazeny také 

dodací listy nezaúčtované (jako v kroku 1) a zaúčtování bez dodacího listu. 

Zůstávají platné podmínky - datum je zobrazeno z nejstaršího pohybu dodacího listu a rozdíly jsou zobrazeny 

pouze u hodnoty >= 0.5. 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2020_04_14_Vysvetlivky_Quick%20Fixes.pdf
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Chybové hlášky prodejních objednávek 

Do chybové hlášky č. 70357 byly doplněny varianty „Fakturováno“ a „Vráceno“, hláška tedy zní: „70357 

Objednávky – nelze vymazat položku objednávky, pokud hodnota v poli Dodáno, Stornováno, Blokováno, Zál. 

zaplaceno, Fakturováno, Vráceno je různá od nuly!“. Dále do chybové hlášky č. 70082 byly doplněny varianty 

„Fakturováno“ a „Zál. zaplaceno.“, hláška tedy zní: „70082 Objednávky: hodnota v poli Blokováno, Stornováno, 

Vráceno, Dodáno, Fakturováno, Zál. zaplaceno nemůže být větší než hodnota v poli >Počet<!“. 

Časové dopravy 

Od nové verze tabulka „Systém -> Číselníky -> Doprava -> Doprava – omezení dle PSČ“ už neobsahuje 

záznamy, na které není možné doručit, ale pouze ty, na které je možné doručit. Změnila se také koncepce 

zadávání dat do tabulky. Nyní je nutné mít založeno hlavičku v číselníku „Doprava – restrikce“. 

Pro více informací kontaktujte oddělení supportu. 

 

Verze 1.11.28 (Únor 2023) 

Výběr produktů a následné zobrazení v modulu Produkty 

Do modulu Potvrzování cen objednávek jsme přidali funkci, která dovolí vybrat vícero záznamů a následně 

tento výběr zobrazit v modulu Produkty. Stačí tedy vybrat požadované záznamy (nutné je označit celý řádek) a 

následně kliknout na tlačítko Produkty, které se nachází v nástrojové liště. 
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Nové sloupce v modulu Dodací listy 

Do modulu Dodací listy jsme přidali sloupce „Dovětek“, „Ulice“, „Město“ a „PSČ“. Tyto sloupce je potřeba 

zviditelnit pomocí nastavení polí gridu – nejsou defaultně zobrazeny. 

Úprava podmínky filtru Vratky 

V rozšířeném filtru modulu Ostatní doklady jsme upravili podmínku filtru Vratky. Nyní se při filtrování vratek dle 

hodnoty „Žádost“ vyhledají všechny žádosti, které jsou založené přes web. Jinými slovy se filtrují doklady, které 

mají na záložce Události buď „Žádost o potvrzení vratky“ nebo „Stanovit podmínky vrácení“. 

Filtrování produktů dle země původu 

Do rozšířeného filtru modulu Produkty jsme přidali pole Původ, které bude sloužit k filtrování produktů dle země 

původu. 

 

Snížení počtu vytisknutých kopií výrobních požadavků 

Upravili jsme počet vytisknutých záručních listů a konfiguračních štítků v modulu Výrobní příkazy na 1 od 

každého. Doposud se při výběru možnosti „Posun do následujícího stavu – s tiskem“ nad výrobním příkazem 

ve stavu 4 tiskly dvě kopie od každého z dokumentů. 

Formulář pro změnu měny/kurzu 

Do okénka pro změnu měny/kurzu nad objednávkou jsme přidali možnosti výběru přepočtu mezi devizovou a 

tuzemskou částkou – původně jsme byli schopni měnit jen devizovou částku. Dále jsme upravili výběr kurzů 

tak, aby bylo možné přepnutí zpět na volbu „Kurz“ po výběru volby „Centrální kurz“/“Jiný kurz“. 
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Nový sloupec v gridu Poplatky 

Na kartě Ceny v modulu Produkty jsme do gridu „Poplatky“ přidali nový sloupec „Kód“. Jedná se o kód PHE 

poplatku. 

 

Revidována logika zaokrouhlení výkazu na tisíce 

Popis platné logiky zaokrouhlení na v ESYCO: 

1.     Na tisíce se zaokrouhlí jednotlivé nesoučtové řádky výkazu rozvahy i výsledovky. 

2.     Součtové řádky sčítají již zaokrouhlené hodnoty. 

3.     HV rozvahy je konečným HV. Pro účel zjištění korekce se od hospodářského výsledku(HV) v rozvaze se 

odečte HV výsledovky. 

4.     Korekce dle bodu 3 se aplikuje na nesoučtový řádek výsledovky s nevyšší absolutní hodnotou. V případě, 

kdy je zvolený řádek pro korekci výnos se korekce přičítá, v případě nákladů se odečítá. 

5.     Korekce dle bodu 4 se projeví v návazných součtech až do úrovně HV výsledovky, který se pak rovná HV 

rozvahy. 

Z toho výše vyplývá, že snaha o ruční korekce by se měla provádět v rozvaze, kde se určuje výše 

zaokrouhleného HV. 



ESYCO NEWS  

35 

Verze 1.11.27 (Leden 2023) 

Objednávky – hodnoty klienta 

Zobrazení hodnot klienta v modulech objednávky, nabídky a poptávky 

V nové verzi došlo k úpravě zobrazení hodnot klienta v detailu objednávek, nabídek a poptávek. Byla upravena 

výchozí šířka sloupců a z textů byl odebrán počáteční text „Klienti –". Níže srovnání staré vs. nové zobrazení: 

Původní zobrazení: 
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Nové zobrazení: 

 

Sloupce s fakturovanou a nefakturovanou částkou 

Do modulu objednávky jsme přidali sloupce s fakturovanou a nefakturovanou částkou na daných objednávkách. 

Sloupce mají názvy Fakturováno, Nefakturováno, Fakturováno Dev a Nefakturováno Dev. 

Blokace položek objednávky (seznam skladů) 

Zobrazení blokování položek na skladě v prodejních objednávkách 

V nové verzi jsme upravili zobrazení v prodejních objednávkách nad položkami, kde je výpis toho, nad jakými 

sklady je položka blokována. V případě, kdy je položka blokovaná na více skladech (stejné fronty), budou kódy 

skladů odděleny čárkou. Dříve oddělení kódů skladů zcela chybělo a v případě více skladů docházelo ke 

splývání těchto kódů. 
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Filtrování dropshippingových objednávek 

Zjednodušili jsme filtrování dropshippingových objednávek. Do vyhledávacího formuláře v modulu Objednávky 

prodejní jsme přidali checkbox „Drop objednávky“ s textovým tipem, který vysvětluje, co to drop objednávky 

jsou. Do detailního filtru přibyly radiobuttony související s dropshippingovými objednávkami s textovými tipy, 

které jednotlivé radiobuttony blíže vysvětlují. Tyto novinky lze zobrazit jen při zapnutém globálním parametru s 

názvem „gpExternalInfo“ – tedy pokud poskytujete dropshipping. 

 

Doprava a různé ceny dle výše objednávek 

Upravili jsme v ceníku doprav příplatky. Dříve bylo možné definovat příplatek pouze za dobírku. Nyní jsme 

příplatek udělali univerzálním, a lze použít tedy i na dopravy, které nejsou dobírkové. 
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EsycoAPI – Zohlednění faktury, která pokrývá více, než jednu 

objednávku 

Dochází ke změně v GET metodě EsycoAPI - /v{version}/invoices/supplier. Tato metoda slouží k získání 

nákupních faktur z ESYCO dle různých parametrů (vystaveny od-do, dle objednávky, či za dodavatele atd.). 

Metodu jsme upravili tak, že přibyly nové elementy a to: 

• OrderId – ID objednávky 

• PriceInvRelNetto – Část celkové ceny pro objednávku bez DPH 

• PriceInvRelBrutto – Část celkové ceny pro objednávku s DPH 

• PriceInvRelNettoCurrency – Část celkové devizové ceny pro objednávku bez DPH 

• PriceInvRelBruttoCurrency – Část celkové devizové ceny pro objednávku s DPH 

Tyto elementy odrážejí částky z objednávek, které faktura hradí. Výsledný JSON vrátí tolik odpovědí, kolik je 

navázaných objednávek a v těch nových elementech bude ta částka objednávky, kterou faktura hradí. Původní 

elementy zůstávají stejné i jejich obsah. 

Vyřízení objednávky a nezablokované položky 

Upravili jsme kontrolu blokovaných a neblokovaných položek při vyřízení objednávky. Nově, při označení 

objednávky jako „Vyřízeno“, budou po uložení všechny nevyřízené položky stornovány. 

Fakturace z dodacího listu – dotažení banky 

Rychlá fakturace dodacích listů – dotažení banky (nebo pokladny) 

Cílem úpravy je sjednotit logiku dotažení banky (nebo pokladny) nastavené na objednávce do faktury bez 

ohledu na to, zda probíhá fakturace objednávky nebo dodacího listu (výdejky). 

Fakturace objednávky automaticky přebírá banku z objednávky, proto jsme chtěli tuto logiku přenést také pro 

fakturaci dodacího listu. 

Fakturace dodacího listu měla doposud následující logiku: 

1. převzatá či ručně vložená v uživatelském rozhraní při tvorbě faktury 

2. dle nastavení subjektu 

3. z uživatele, pod kterým doklad vzniká 

Nově je logika dotažení následující: 

1. převzetí banky (nebo pokladny) z objednávky 

2. převzatá či ručně vložená v uživatelském rozhraní při tvorbě faktury 

3. dle nastavení subjektu 
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4. z uživatele, pod kterým doklad vzniká 

V případech, kdy se fakturuje více dodacích listů najednou, kde jsou rozdílené objednávky, se pro vytvářenou 

fakturu použije první nalezená banka (nebo pokladna). 

 

Úprava podmínek dostupnosti dokladů dle stavu 

Sjednotili jsme stav dokladu u všech způsobů získání dokladů na stav 2 a výš. 

V seznamu s fakturami na webu se tedy zobrazují jen faktury, které jsou ve stavu 2 a výš.  

Součástí úpravy bylo umožnit stahovat doklady pouze v případě, že splňují podmínku globálního parametru. 

Stejná změna byla pro datovou výměnu, načítat detailu faktur lze nyní jen ve stavu určeném globálním 

parametrem. Změny byly provedeny i pro API a pro PDFmailer, který odesílá nyní email ve stavu 2 a vyšším. 

Globální parametr, kterým se dá tato podmínka uživatelsky upravit se nazývá „gpAllowPrintNotConfirmedInv“. 

Výběr adresy při vytváření faktury 

Do modulu faktury jsme na záložce Detail k poli Adresy přidali nové tlačítko. Toto tlačítko má stejnou funkci, 

jako v modulu objednávky – otevře okno pro výběr adresy. Dále jsme přidali kontrolu, která zamezí pokusu o 

tvorbu faktury bez adresáta. 

Odškrtnutí uživatelského filtru 

Upravili jsme funkci uživatelských filtrů tak, aby se při vymazáním filtru přes tlačítko C odškrtl právě vybraný 

filtr. Dříve zůstal použitý uživatelský filtr stále označený. 

Modul Informace k subjektům – neplatné subjekty a adresy  

Upravili jsme chování modulu Informace k subjektům tak, že v případě zvolení radiobuttonu „ID subjektu“ 

nedochází k doplnění neplatných subjektů, v případě zvolení radiobuttonu „ID adresy“ nedochází k doplnění 

neplatných adres a v případě zvolení radiobuttonu „IČO“ nedochází k doplnění neplatných subjektů. 
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Mazání implicitního e-mailu 

Zakázali jsme mazání implicitního e-mailu, pokud se nachází na sídelní adrese, anebo pokud má nastavený 

příznak „přístup na web“. 

Drobné úpravy v modulu „Klienti“ 

V modulu Klienti jsme provedli drobné úpravy karet Základní informace a Potenciály – změnili jsme délku polí 

a ohraničení několika sekcí, a na kartě Základní informace přesunuli prvek poznámky a přidali textové tipy nad 

jednotlivé barvičky semaforu CreditCheck. 

Ve filtru jsme přejmenovali název „Datum registrace od“ na „Datum vytvoření od“ a omezili pole ID, ID a., Dluh, 

Po spl., Vol. kred a Kr. rámec jen na číslice. Nad zaškrtávací pole Shoda, Klienti a Kont. os. byly přidány patřičné 

textové tipy po najetí myší. 

Pro adresy jsme upravili názvy tak, aby se odlišil název klienta a název adresy. Další změna je přidání textových 

tipu nad pole Implicitní/Výchozí adresa a nad zaškrtávací box Neplatný. 

Také jsme upravili formulář pro tvorbu nového subjektu a kontaktu – mezi úpravami je upozornění na vybrání 

špatné cenové hladiny, vylepšené skákání tabulátorem mezi jednotlivými poli, délky různých polí a další textové 

tipy. Také jsme přidali validaci emailových adres a telefonních čísel, a správné zobrazení zvýrazněného pole 

DIČ. Zrušila se pole pro Fax a checkbox IBAN (jednalo se o historický pozůstatek – nejedná se o bankovní 

IBAN, který slouží pro komunikaci mezi bankovními účty, tento zůstal samozřejmě zachován). 

Dále jsme v modulu Klienti v pohledu „Seznam všech osob“ provedli několik úprav v záložce Věrnostní konto: 

• prvek Zvolené dárky jsme přesunuli vedle prvku Využití konta 

• combobox Typ konta jsme posunuli nad prvek Využití konta a zarovnali jej tak, aby jeho okraj odpovídal 
okraji prvku „Využití konta“ 

• do sloupce Množství v prvku Využití konta jsme přidali mezeru mezi tisíce 

A také v tomto modulu a pohledu v záložce Min. marže komodit provedli tyto změny: 

• odstranili jsme možnost editovat hodnoty, aniž by byl aktivován editační mód 

• zvětšili jsme výchozí šířku sloupce „Subtyp“ 

V neposlední řadě jsme navíc v pohledu „Seznam všech osob“ i „Seznam všech adres“ upravili zobrazování 

záložek „Odběratel“ a „Dodavatel“. V případě, že je klient pouze dodavatelem, zobrazuje se pouze záložka 

„Dodavatel“. Je-li klient jen odběratelem, zobrazuje se pouze záložka „Odběratel“. Pokud je klient odběratel i 

dodavatel zároveň, zobrazují se obě záložky. 
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Zobrazení výše volného kredity 

Upravili jsme zobrazení výše volného kreditu nad klientem tak, aby se počítalo i s průběžně nastavovanými 

objednávkami k autofakturaci. 

Zpřehlednění záložky pro práci s kredity 

V případě, že měna na klientovi je tuzemská, tak se nezobrazují řádky přepočtu na lokální měnu v opačném 

případě zůstane beze změny. Také jsme upravili rozvržení části Pojistitel, Datum smlouvy a checkboxů 

Nepojištěno, Nepenalizovat a Neplatič. 

Úprava časové stopy u kreditu 

Odebrali jsme vkládání uživatele do pole „Kredit změnil“ na kartě Odběratel, který vytvořil subjekt nebo adresu. 

Zapisování této časové stopy do kreditu totiž ovlivňovalo report CreditLog. 

Drobné úpravy v modulu Platební příkazy 

V modulu Platební příkazy došlo k následujícím změnám: 

• dříve nepojmenované comboboxy ve vyhledávacím formuláři nově nesou tyto názvy: „Pohled“, „Banka“, 
„Měna“, „Akce“, „Stav“ a „Středisko“ 

• nad checkboxy „Přeplatky“ a „Režie“ byly přidány textové tipy 

• pole, které slouží pro výběr typu dokladu bylo roztaženo do výšky tak, aby se vám s ním lépe pracovalo. 
V okamžiku, kdy do něj kliknete, dočasně se roztáhne i do šířky. 

• roztáhli jsme část s radiobuttony tak, aby byly jednotlivé názvy dobře čitelné 

• v názvech částí „Faktury k zaplacení“ a „Platební příkazy“ přibyly mezery mezi tisíci 

• byly změněny některé názvy sloupců, zejména ty nesrozumitelné 

• možnost tisku se otevírá v dialogovém okně na záložce „Tabulka“ 

• doplnili jsme název a ikonu otazníku do dialogového okna, které vyskakuje při výmazu položky z 
přípravy 

• kontextové menu v části „Platební příkazy“ se již nezobrazuje, je-li tato část prázdná 

Modul Výrobní příkazy – úprava vzhledu zaskladňovacího štítku 

Při volbě „Tisk zaskladňovacího štítku“ a „Tisk zaskladňovacího štítku do souboru“ v modulu Výrobní příkazy 

došlo k odstranění písmene „Z“, které se na vytištěných štítcích objevovalo. 
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Drobné úpravy v modulech „Platba bankou“ a „Platba pokladnou“ 

V modulech Platba bankou a Platba pokladnou jsme provedli následující změny: 

• nad checkbox „KR“ jsme přidali tooltip „Kurzovní rozdíl“ 

• nad textová pole „VS“, „KS“, „PS“ a „SS“ v části „Hlavičky a položky“ jsme přidali textové tipy v tomto 
znění: „Variabilní symbol“, „Konstantní symbol“, „Párovací symbol“ a „Specifický symbol“ 

• v části „Hlavičky a položky“ jsme rozšířili pole „Subjekt“ a „Adresa“ tak, aby byla vidět celá ID subjektu 
a adresy 

• do částky položky v záhlaví jsme přidali mezeru mezi tisíci 

Plné zobrazení ikonek nástrojových lišt 

Upravili jsme skládání ikonek při zmenšování a zvětšování oken modulů napříč celým ESYCO. Nyní se i na 

těch nejmenších rozlišeních zobrazuje celá nástrojová lišta nebo tlačítko, které otevře okénko se schovanými 

tlačítky. 

 

Ostatní drobné úpravy v modulech napříč ESYCO 

V modulu Produkty jsme na kartě základní informace změnili název pole „Sortimentní“ na „Subtyp“, dále jsme 

přidali textové tipy nad několik polí karet Základní informace, Obrázky a přidali legendu do karty Fronta. Změnu 

názvů jsme provedli i na kartě Sklad – a to názvy Sklad a Sklad, karta Sklad. Nyní se sloupce nazývají Kód 

skladu a Název skladu. Do rychlého filtru jsme přidali tlačítku k poli manažer – při kliknutí vloží aktuálně 

přihlášeného uživatele do pole.  

Došlo k přeskládání prvků v modulu produktů, kde u některých polí (Název, EAN, Kód, PartNo) přibylo tlačítko 

pro rychlé zkopírování hodnoty pole do schránky. 
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V modulu Banky a pokladny jsme provedli několik změn týkajících se karty Oprávnění – upravili jsme šířku 

jednotlivých gridů pro lepší přehlednost. 

Do modulu Číselník dokladů jsme přidali textový tip nad tlačítko Generuj a zaškrtávací boxy Všem, také jsme 

přidali sloupce Vytvořil, Vytvořeno, Změnil a Změněno. 

Přidali jsme textové tipy do modulu Automatické párování plateb. Jde o zaškrtávací boxy „Test bankovního účtu 

klienta“, „Akceptovat částečnou úhradu“ a „Kontrolovat středisko“. 

V modulu Věrností kampaně na kartě připsané body byl odebrán zbytečný text přehled. 

Nová metoda pro založení adresy 

Nová online POST metoda esycoAPI /v{version}/subjects/addresses/create je obdobou asynchronní metody 

/v{version}/clients/subjects/addresses/batchAsync. Pomocí této metody je možné k subjektu založit adresu. 

V případě zájmu o zprovoznění této metody, kontaktujte prosím podporu. 

Texty e-mailů a podpisy v HTML 

Rozšířili jsme grid s již vytvořenými Podpisy – využili jsme tím prázdný prostor a zároveň zpřehlednili seznam 

podpisů. 

Dále jsme v předchozí verzi smazali nefunkční tlačítko Email v modulu Klienti. V této úpravě jde o smazání 

Textů uživatele, které pozůstaly – jedná se o předmět, obsah e-mailu a podpis pro modul Klienti. 

Také jsme vylepšili možnost formátování podpisů a textů e-mailů! 

Combobox „Modul“ jsme rozšířili tak, aby názvy v něm uvedené byly lépe čitelné a spolu s tím jsme opravili 

drobné chyby ve psaní názvů, zejména problematické zobrazování diakritických znamének. Stejným způsobem 

jsme opravili název „Text mailu“ na „Text e-mailu“ v comboboxu „Typ“. 

U typu „Předmět“ jsme odstranili tlačítka „HTML view“ a „HTML edit“, jelikož předmět není z logiky věci možné 

formátovat. U ostatních typů zůstala obě tlačítka zachována. 
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Drobné úpravy položek dokladů 

V modulu Položky dokladů – kopírování/přesun položek objednávky jsme upravili nesrozumitelnou hlášku a 

přidali kontrolu, zda je pole pro číslo cílové objednávky vyplněné. Také jsme změnili výchozí záložku v tiskovém 

dialogu – nyní se okno otevře na záložce tabulka. 

Nové obchodní pravidlo pro pravidlo objednávky „Vyžadována 

záloha v %“ 

Vytvořili jsme nové stejnojmenné obchodní pravidlo na uživatele „Vyžadována záloha v %“ jako je pro nabídky 

a objednávky – Toto pravidlo nově umožní nastavit min. výši %, kterou může konkrétní uživatel v pravidle na 

dokladu zvolit. Pravidlo lze vždy nechat prázdné. 

Odstranění historických modulů a prvků 

Došlo k odstranění nepoužívaných částí systému – jak v Esycu, tak na Interlinku – s cílem zrychlit a zlepšit 

aplikaci. 

Odstranili jsme pozůstatky po modulu Registrační pokladna – mezi tyto zbytky patřil například globální parametr 

„gpUseFiscalWS“, samotný modul registrační pokladna a také možnost kontextového menu nad fakturami. 

Dále jsme odstranili číselníky Tarifikace a jeho části jako záložku Tarifikace pevná nad smlouvami. 

Také byl odstraněn číselník Mobilní tarifikace spolu s prvky v detailu smluv – pole Partner, Oprávněná osoba a 

Doba určitá, a v rozšířeném filtru smluv filtrování dle stejnojmenných polí. 

V modulu Klienti, karta Věrnostní konto byly odstraněny pozůstalé pole Od koho, Adresa a Dávka, taktéž byl 

odstraněn zaškrtávací box Přímý zápis. Tato úprava byla provedena pro pohledy „Seznam všech osob“ a 

„Marketingové informace“. Toto je pozůstatek po funkčnosti Síť, která již byla z ESYCO odstraněna. 

Nad prodejními objednávkami byla odebrána již nepoužívaná možnost „Import OPG“ z kontextového menu. 

Nová filtrace a úprava smluvních dokumentů 

Do záložky Smluvní dokumenty v modulu Klienti byl do horní části přidán filtr umožňující vyhledávat dle Platnosti 

dokumentu a Data vytvoření. Dále byl vytvořen nový typ „Pojistná rozhodnutí“ a do seznamu přidány sloupce 

Vyřazeno, Vytvořeno a Vytvořil. 

Filtrování dle skupin 

Do rychlého a rozšířeného filtru modulu Uživatelé bylo přidáno pole Skupina pro filtrování uživatelů typu 

skupina. Případně lze najít všechny, kteří skupinou nejsou. 
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Datum splatnosti v exportu pohledávek 

Do exportu souborů opravných položek k pohledávkám jsme přidali sloupec Datum splatnosti. Sloupec 

obsahuje den, měsíc a rok splatnosti. 

Úprava kroků testů integrity 

Upravili jsme logiku kroků v procedurách při testování integrity. Do kroků 62, 64, 66 a 70 bylo přidána podmínka 

na účetní datum položek platby. Dále byla přidána podmínka do kroku 38, která bere v potaz hodnoty 

v globálním parametru „gpAccountVatColl“ a u kroku 55 jsme rozšířili seznam původních akcí. 

Validace polí adresáta 

Upravili jsme podmínky adresátů ve formuláři pro odeslání e-mailu, nyní stačí aby bylo vyplněné jedno z polí 

pro adresáty – pole u kterých se validace upravovala: Komu, Kopie, Slepá. 

Výkonnostní optimalizace ESYCO 

Optimalizovali jsme rychlost vrácení sestavy zboží na cestě v modulu zboží na cestě tak, aby bylo rychlejší. 

Dále byly provedeny optimalizace procedur a indexů pro import produktů – modul import produktů. 

Předělání restrikce projekty/sklady na právo 

V předchozí verzi jsme vytvořili restrikci na sklady v modulu Projekt, která měla za úkol zamezit editace 

parametrů skladu. Pro pohodlnější práci s ESYCO jsme tuto restrikci předělali na právo. 

Rozlišování produktů podle jejich fronty a globální parametr 

Při zapnutém globální parametru „gpProBlockColorByQueue“ se zbarví pole ∑Blokováno pokud má daný 

produkt položky na skladě určených číselníkem Další zobrazované sklady. Toto pole bude zbarveno oranžově. 

Nové tlačítko pro kopírování karty produktu 

Vytvořili jsme nové tlačítko, které slouží ke kopírování karty produktu, a to i včetně cen. Toto tlačítko lze využit 

například při vytváření variant produktů, kde se mění jen barva. Funkce tlačítka lze upravit pomocí globálního 

parametru „gpProductCopyMask2“. Původní tlačítko, které kopíruje kartu produktu bez cen zůstane dostupné 

a použitelné beze změn. 
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Uživatelský filtr a uložení nastavení subtypu 

Upravili jsme uživatelské filtry tak, aby se v modulu Stáří skladu ukládalo i nastavení subtypu. 

Filtrování podle kódu produktu v modulu Speciální ceny 

Do modulu Speciální ceny jsme přidali možnost vyhledávat produkt podle jeho kódu (dříve bylo nutno 

vyhledávat podle ID produktu). 

Odložené dodání 

V ESYCO a na Interlinku je nyní možné na základě určitého nastavení řídit tzv. odložené dodání. Tzn. objednám 

si zboží dnes, ale nechci jej dodat co nejdříve ale naopak později, např. za týden. Tuto funkcionalitu je možné 

aktivovat v ESYCO per subjekt. Následně u prodejní objednávky s odloženým dodáním probíhá schvalování. 

Je možné také aktivovat položku skladného, která se bude k objednávce automaticky nastavovat. V ESYCO 

vznikl rovněž nový kalendář, kde si uživatel může zadávat dny, kdy sklad neexpeduje což potom ovlivňuje 

nabídku termínu odloženého dodání. 

V případě zájmu o zprovoznění je potřeba kontaktovat podporu. 

Automatizování procesu vratek 

Proces schvalování žádostí o vratky, který může předcházet vystavení dobropisu, je rozšířen o přímou 

komunikaci se zákazníkem. Nová žádost o vratku je založena přihlášeným uživatelem na e-shopu a následně 

zpracována v Esyco business odpovědnými pracovníky. Komunikace se zákazníkem probíhá prostřednictvím 

událostí ukládaných k žádosti o vratku. Zákazník má možnost schvalovat podmínky vrácení, vyjádřit nesouhlas 

nebo doplňovat informace jednotlivých žádostí. Průběžně jsou zasílány mailové notifikace informující o 

změnách stavu žádosti o vratku na úrovni jejich položek. 

Vrácení zálohy v cizí měně 

V případě vrácení přijaté nebo poskytnuté zálohy je nutné nejprve standardně platbu vrácení párovat na stejnou 

proformu, která byla původně uhrazena. Finančně je proforma nezaplacena ve výši platby vrácení. Pokud 

existuje k vrácení zálohy jediná původní úhrada proformy, systém automaticky vytvoří vazbu vrácení k této 

úhradě. V případě více úhrad proformy je nutné, aby uživatel určil, ke které platbě se vrácení vztahuje. 

Postupujte dle popisu níže v modulu Finance/Zálohové platby nebo Finance/Platby v pohledu Zálohové platby. 

1. Vyhledejte položku typu přiřazení Úhrada fak/prof platbou z uskutečněné platby vrácení a platby původní 

zálohy a označte oba řádky kurzorem (k označení více řádků, které nejsou u sebe, lze využít klávesu Ctrl) 

https://documentation.elx.cz/help/erp/esyco/fin/acc_pay_adv
https://documentation.elx.cz/help/erp/esyco/fin/acc_pay_adv
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2. Klikněte pravým tlačítkem myši a v nabídce zvolte Párovat vrácení zálohy. Vzniká systémová vazba vrácení 

a původní platby. Párování nelze provést, pokud je vrácení na vyšší částku než volná záloha původní 

úhrady. Párovat lze vždy právě dvě platby (úhradu zálohy a její vrácení). V případě více vrácení je nutné 

zpracovat každé samostatně. 

3. Po vytvoření vazby je volná záloha ponížena o vrácení. 

U párování již nejsou používány historické položky typu přiřazení Vypořádání vrácené úhrady proformy, které 

se mohou vyskytovat u starších případů vrácení záloh. 

Pokud již proforma nebude v budoucnu znovu hrazena, lze ji v modulu Doklady Vyřídit změnou stavu dokladu 

na 4 - Vyřízeno. Proforma je dále vedena jako vyřízena, ale nezaplacena. Proformu s volnou zálohou vyřídit na 

stav 4 nelze. 

Vyúčtování cizoměnových pohledávek 

Z pohledu DPH při vyúčtování záloh dochází ke 3 situacím. 

1. Záloha hradí celou fakturu 

2. Přeplatek faktury zálohou 

3. Nedoplatek faktury hrazené zálohou 

Od verze 1.11.27 je zavedený globální parametr gpInvAdvVatByPayRate (Vyúčtování záloh DPH v cizí měně 

dle kurzu zálohových plateb) zavádí možnost přepočítat výši DPH na vyúčtovací faktuře při potvrzení dokladu 

ze stavu 0. V budoucí verzi při zapnutém globálním parametru bude přepočet probíhat také při párování záloh 

a změně v párování záloh. 

Pouze při nastaveném globálním parametru = 1 probíhá výpočet následovně (v souladu s postupy zákona o 

DPH): 

1. Záloha hradí celou fakturu = při devizovém základu daně zálohy, který souhlasí v příslušné sazbě DPH 

na devizový základ daně vyúčtování, je výše základu DPH a výše DPH na faktuře nastavena podle zálohy. 

Faktura již žádné DPH neodvádí a ve vyúčtování jsou uvedené 0 hodnoty základu DPH a výše DPH. 

2. Přeplatek faktury zálohou = k výši devizového základu daně, který je přeplacen zálohami proti faktuře, 

jsou dohledány postupně zálohy od nejnovějších a jejich kurz je použit pro přepočet základu daně na 

tuzemskou hodnotu, ze které je následně vypočtena výše daně. Hodnoty základu daně a výše daně na 

faktuře jsou aktualizovány, aby základ daně a výše daně na vyúčtování byly nastaveny správně. 

3. Nedoplatek faktury hrazené zálohou = rozdíl devizového základu daně vyúčtování a záloh je násoben 

kurzem faktury a zaokrouhlen. Z takto vypočteného základu daně v odpovídající sazbě je vypočtena výše 

https://documentation.elx.cz/help/erp/esyco/fin/acc_pay_adv
https://documentation.elx.cz/help/erp/esyco/tra/trade_doc
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DPH. Hodnoty základu daně a výše daně na faktuře jsou aktualizovány, aby základ daně a výše daně na 

vyúčtování byly nastaveny správně. 

Hodnoty atributů 

U atributů datového typu „NUMBER“ a „NUMBER RANGE“ jsme upravili možnost vkládání nuly. Nyní je možné 

nulu vkládat již od okamžiku přidání atributu, ne až ve chvíli editace. 

Cenotvorba sady 

Opravili jsme způsob tvorby ceny sady v případě, kdy je sada tvořena dvěma položkami, které tvoří 100 % ceny 

sady a jednou položkou s pevně danou cenou. Pro lepší představu uvádíme příklad: Sada v hodnotě 1 000 Kč 

je tvořena produktem A – 2ks, každý za 1000 Kč –, jejichž podíl na ceně sady je 100 % a produktem B s pevnou 

cenou 1 Kč. V takovém případě se od ceny sady (1 000 Kč) odečte pevná cena produktu B (1Kč). Zbylých 999 

Kč se rovnoměrně rozdělí mezi produkty A (oba budou stát 499,50 Kč). 

Majetek a mimořádné odpisy prodloužené do 31. 12. 2023 

V souladu s legislativou byla prodloužena platnost mimořádných daňových odpisů pro dlouhodobý majetek 

zařazený do dne 31. 12. 2023. 

Úprava práva pro číselníky EDI 

Upravili jsme chování práva pro číselníky EDI tak, aby se v případě absence příznaků Mazání a Zápis choval 

modul správně. Původně totiž modul nerozlišoval tyto dva příznaky. 

Datová výměna – stanovení částky a měny dobírky 

Datová výměna nově umožňuje vybrat dobírku ve zvolené měně a částce bez ohledu na ceny položek. Nadále 

zůstává možnost částku dobírky a měnu nezasílat, v tom případě je jako dosud vypočtena z cen položek. 

Přenos dat dopravce DPD v modulu Dodávky 

Do kontextového menu jsme doplnili možnost pro odeslání dat na FTP DPD. Jedná se o rychlejší možnost 

odeslat dopravci DPD data. Původní možnost byla prozatím zachována také (přes tisk). 

Export dat zásilek pro dopravce Česká pošta a váha balíků 

Upravili jsme export dat zásilek pro dopravce Česká pošta, dle požadavku České pošty. Nově se posílá váha 

balíku na 3 desetinná místa. Dříve se u váhy posílaly hodnoty pouze se 2 desetinnými místy. 
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Generování ceníku z ESYCO 

Při generování ceníku se bude nově zohledňovat země klienta pro výběr poplatku SK nebo CZ. Součástí této 

úpravy je i odstranění sloupce Dealer z výsledného souboru generování ceníku. Dále byl sloupec „EndUser“ 

přejmenován na „Dop. EU bez SNC/DPH“ a sloupec „Skladem Test“ na „Skladem ks“. Vygenerovaná tabulka 

dále nově obsahuje sloupec MOC. 

Import transakcí platebních karet z FIDOO 

Dosavad byli uživatelé nuceni zakládat platby na pokladně ručně. Umožnili jsme tedy import z XML formátu 

FIDOO do ESYCO. V číselníku Export dat z/do banky byl založen nová typ formátu XML. 

Nová kontrola pro statusy exportovaných souborů dopravce DPD 

Byla vytvořena nová funkce, která má za úkol posílat upozornění spolu s exportovanými soubory označenými 

jako „.error“. Tyto informace odešle na zadané e-mailové adresy a podporu. 
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Verze 1.11.26 (Září 2022) 

Nové globální parametry pro položky a uživatele 

Po vzoru globálního parametru pro dodací listy a faktury jsme vytvořili globální parametr pro modul nabídky - 

“gpNoPrintOfferZeroQty”. Funguje na stejný princip, a to sice, pokud je zapnutý, tak na tiskovém reportu 

nezobrazuje stornované nebo vynulované položky. 

Dále jsme vytvořili nový globální parametr „gpUsrClearUserPermissions“, který z vyřazeného uživatele smaže 

hodnoty pravidel, individuální a skupinová práva, práva na pravidla a obnoví právo na sklady na hodnotu 

nepřiřazeno. Globální parametr zatím nepočítá s hromadnou úpravou. 

Kontakt zákazníka se přenáší napříč objednávkami, 

statistikami a fakturami 

Nově se v záložce seznam v modulu prodejních objednávek propisuje kontakt, který byl při vytváření na webu k 

dané objednávce přidělen. Dále se tento kontakt přenáší i do modulu statistik prodeje a nákupu, a také do 

modulu odběratelských faktur. 

Kontrola adresáta při odesílání emailu 

Přidali jsme kontrolu, která zamezí odeslání emailu bez adresáta. Jako malý bonus se při prázdném předmětu 

zeptá, pokud chceme opravdu odeslat bez předmětu. 

Desetinná místa při tisku dokladu 

Při tisku dokladů jsme ve sloupci Cena/jedn. zvětšili počet desetinných míst až na 4 místa, a to v českém i 

anglickém jazyce. Doklady, u kterých tyto změny byly provedeny jsou: faktury, objednávky, a proformy – jedná 

se o prodejní i nákupní moduly pro všechny výše vypsané. Počet desetinných míst se nastavuje pomocí 

globálního parametru „gpDecPlacesINV_PRI“, pro tisk na dokladech se pak musí nastavit parametr 

„gpPrintDecPlacesByGp“ 

Filtrování produktů skladem a frontou 

Opravili jsme filtr modulu produkty, jedná se o pole sklad a fronta. Nyní pole fronta filtruje položky, které mají 

na kartě fronta alespoň jednu objednávku se skladem naší fronty. Co se týče pole sklad, tak ten filtruje položky, 

které mají na kartě sklad náš filtrovaný sklad. 
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Chyba v kontrole dodatečného přiznání DPH a OSS režim DPH 

Zjistili jsme, že rozšíření kontroly o zemi přiznání způsobovalo problémy při ověření. Oprava spočívá v tom, že 

pokud bude potvrzené řádně přiznání a nepotvrzené dodatečné přiznání ve stejném měsíci, tak potvrzené 

doklady s datem tohoto měsíce budou spadat do dodatečného přiznání. 

Dále jsme vytvořili nové pravidlo pro faktury “DPH OSS datum vstupu opravy do přiznání”, jak název napovídá, 

při vyplnění pravidla doklad vstoupí i do OSS výkazu. 

Evidence a tlačítko pro kontrolu DIČ 

Tlačítko u klientů, které slouží pro ověření DIČ nově zobrazí textový tip, když na něj uživatel najede kurzorem 

myši. Dále, pokud se pokusíme DIČ ověřit při prázdném seznamu, tak se zobrazí upozornění namísto chybové 

hlášky. 

 

Původně bylo možné tlačítkem pro kontrolu DIČ zahltit poznámky daného klienta. Zamezili jsme tomu přidáním 

nového tlačítka Historie platnosti DIČ, které se také nachází v modulu klienti, karta základní informace. 
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Nyní se výstup informací z tlačítka Ověření DIČ uloží jen jednou denně, a to přímo do Historie kontroly platnosti 

DIČ. Dále se zde zapisují kontroly i z jiných míst, a to například při fakturaci nebo autofakturaci. Okno obsahuje 

všechny potřebné informace jako například datum a čas kontroly, DIČ klienta, název a adresu klienta, a pokud 

se DIČ nepodařilo ověřit, tak i chybovou hlášku a stav ve kterém byl. 

Tabulky emailového reportu s prověřenými DIČ 

Upravili jsme tabulku emailového reportu s informacemi o neplatných DIČ tak, že pokud jsou všechna prověřená 

DIČ platná a do tabulky nevstoupí žádné informace, tak se pošle věta: „Všechna prověřená DIČ jsou platná.“. 

Mazání skladových karet v modulu montáž / demontáž 

Nad hlavičkami montáží / demontáží byla přidána nová možnost, která nám umožní smazat skladové karty. Pro 

zpřístupnění možnosti je podmínkou mít určité právo - “Doklady \ smazání skl. karty (musí být zaplý GP servis)”, 

a pro nastavení tohoto práva je za potřebí zapnutý globální parametr - “gpDocItemServis”. Dále s touto změnou 

přišly dva nové sloupce, a to status hlavičky a status položky. 

Kontrola na množství montovaného produktu 

Opravili jsme ukládání skladových montáží tak, aby proběhla kontrola na množství montovaného produktu na 

skladě. V případě, že není dostatečné množství, tak vyskočí hláška. 

 

Proklik z vícero položek objednávky na produkty 

Nově je možné se prokliknout z položek objednávky na produkty za pomocí tlačítka běž a produkty. Při výběru 

vícero položek najednou se v okně produktů ukážou všechny produkty, které jsme vybrali. Ve finále tato úprava 

dovoluje v modulu produkty filtrovat více produktů najednou. 

Proklik z dodacích listů do klientů 

Přidali jsme tlačítko pro proskočení z modulu dodacích listů do modulu klienti. Tlačítko se nachází v levé 

nástrojové liště. 
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Tabulky marketingové zařazení klientů 

V modulu klientů, pohled seznam všech osob na kartě marketingové zařazení jsme rozšířili tabulky zařazení 

klienta a distribuční seznamy. Zároveň jsme posunuli tlačítko Přidat do distribučního seznamu a rozšířili sloupce, 

aby byly delší texty lépe vidět. Upravili jsme funkcionalitu tabulek tak, aby se změny provedené uživatelem 

propisovaly ihned. Přidali jsme také možnost prokliku na daný distribuční seznam, ten je možný přes kontextové 

menu. 

Změny v okně pro tisk 

Dále jsme v modulu klienti odebrali tlačítko email v okně pro tisk, tato úprava se propsala i do ostatních modulů, 

které používají stejné okno pro tisk, například produkty. Dále jsme v daném okně pro tisk odebrali panel nástrojů, 

který měl nesmyslná tlačítka jako například pro nový záznam, editaci nebo mazání záznamu. 

Rozšíření horní lišty Esyca 

Rozšířili jsme horní nástrojovou lištu Esyca o dvě nové ikony. První ikona je pro modul příležitostí a druhá ikona 

je pro modul projekty. 

 

Úprava tabulek položky faktur v projektech 

V modulu projekty jsme na kartě faktury zvětšili tabulky položky faktur – nákladové a položky faktur – výnosové.  

Rozšíření filtru modulu potvrzování cen objednávek 

Do filtru modulu potvrzování cen objednávek jsme přidali nové zaškrtávací pole „Blokované v objednávce“. 

Pokud je pole zaškrtnuté, tak se vyhledávají jen objednávky, které mají produkt zablokovaný a na skladě. Zároveň 

je s touto změnou přidán do modulu nový sloupec, který udává počet zablokovaných produktů v objednávkách.  
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Oprava zaúčtování technického zhodnocení majetku 

Rozdělili jsme zaúčtování na dvě části – zaúčtování pořízení a zaúčtování vyřazení. Historicky se totiž účtovalo 

obojí dohromady, což znemožňovalo uživatelsky zaúčtovat vyřízení, pokud bylo pořízení v uzavřeném účetním 

období. 

Duplicity ve výběru záznamů 

Zamezili jsme přidávání duplicitních záznamů do výběru v každém modulu, který měl kartu výběr. Například v 

modulu produkty nám dvojklik na vybraný produkt vložil tento produkt do výběru – karta výběr, pokus o přidání 

stejného produktu je nyní neúspěšný a tedy opravený. 

Duplicitní hodnoty v navigátoru produktů 

Přidali jsme kontrolu do modulu produkty, karta navigátor. Zamezili jsme vkládání duplicitních atributů se 

stejnou hodnotou. 

Úprava filtrů a vzhledů modulů 

Napříč celým Esycem jsme upravili chování nebo vzhled některých filtrů nebo modulů. Například v modulu 

statistika prodeje a nákupu jsme provedli malé vizuální změny ve filtru – doplnili jsme názvy před první tři pole, 

přidali jsme textové tipy a do okna pro vyhledávání produktů jsme přidali filtr na produkty pro snadnější 

vyhledávání. Tyto změny byly provedeny a přeloženy i do slovenské a polské lokalizace Esyca. 
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Podobné změny jsme provedli v modulu plateb, kde jsme hlavně filtr upravili tak, aby byl kompaktnější a 

pohodlnější pro uživatele s menšími obrazovkami, a pro modul fronta, kde jsme opravili špatně zobrazující se 

odškrtávací boxy a zbarvili boxy „dodavatelé“ a „odběratelé“, také jsme přidali textové tipy a tlačítko pro 

zobrazení nápovědy. 

Do modulu pohyby skladu zboží jsme taktéž přidali textové tipy, a to na nad prvky „vše“ a „c“. 

Dále jsme upravili modul střediska – reporty. Nově se dají zmenšovat a zvětšovat velikosti dvou hlavních tabulek. 

Přidali jsme pole pro filtrování a vyhledávání. Ke stávajícím polím jsme doplnili patřičné názvy. 

V modulu přiznání DPH jsme změnili podbarvení hlaviček na zelenou, žlutou a oranžovou. Dále jsme přidali 

legendu pro dané barvičky. Historicky se v modulu objevovala i červená ale aktuálně nemůže takový řádek 

vzniknout. 

Co se týče modulu uzavření/otevření účetních období, tak tam jsme upravili názvy sloupců z „USR_ID“ na „ID 

uživatele“. Podbarvili jsme sloupce patřičnými barvami a zároveň s touto úpravou jsme přidali do filtru legendu 

barev a tlačítko, které otevře nápovědu pro dané stavy. Dále jsme přesunuli filtr skupina uživatelů pod filtr stav. 

V modulu dodávky jsme upravili uspořádání některých polí, zároveň s touto úpravou jsme opravili texty, které 

byly nečitelné a nad pole „Počet…“ jsme přidali textový tip. 

V modulech faktury, objednávky a jiné, které přebírají stejný filtr jsme přidali názvy před první tři pole – pohled, 

manažer a typ. Přidali jsme textový tip nad pole vztah ID a některé pole jsme přeskupili za cílem zpřehlednit tyto 

filtry. Tyto změny byly převedeny i do slovenské a polské lokalizace. 

Zároveň jsme přidali posuvník do interní poznámky modulu objednávky. Stejnou změnu jsme provedli v tabulce 

záložky detail – modul účtový rozvrh. 

Do modulu deník majetku jsme přidali pole pro sériové číslo a také možnost filtrovat dle sériového čísla. V 

modulu kontaktní osoby jsme přidali tří stavové zaškrtávací pole pro platnost kontaktu a příznak nespamovat 

kontakt, dále pokud je kontakt vyřazen, tak se u jména kontaktu zobrazí příznak vyřazen. Úpravy, které se týkají 

kontaktů, tak jsou obecné – chová se takto všude, kde je komponenta kontaktu použita. 
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Při tisku nabídek se v okně výběr reportu zobrazovala možnost „Objednávky“, opravili jsme tak, aby nebylo 

matoucí. Nyní je tedy možnost správně pojmenována, a to jako „Nabídky“. 

Opravili jsme zobrazení některých polí u klientů na kartě pro odběratele. Jedná se o roletku pro měnu u nastavení 

kreditního rámce, dále jsme zvětšili pole pro poznámku a jako poslední jsme opravili pole vytvořeno a změněno. 

Dotahování ID položky z CRM 

V modulu příležitosti na kartě produkty a subtypy se nově nachází sloupec, který dotahuje z CRM pole ID 

položky. Název sloupce je CRM ID. Tato úprava je na zakázku. 

Formátování předmětu emailu 

Nastavili jsme formátování předmětu mailu v případě, že máme na uživateli, karta texty nastavený předmět. 

Původně se totiž předem vytvořený předmět nalepil na číslo faktury, proformy atd. 

Chybové hlášky chybějícího práva 

Ve vybraných oblastech Esyca jsme upravili formát hlášek, které se zobrazují při chybějícím právu. Nyní bude 

hláška obsahovat číslo chyby, text, id práva a modul. 

Nové pravidla pro přebírání adresy a DIČ do dobropisu 

Vytvořili jsme nová pravidla pro adresy, která budou upravovat dotahování adresy a DIČ do dobropisů. 

Scénář 1: Máme fakturu, která má adresu s nastaveným pravidlem, do hodnoty tohoto pravidlo se vkládá DIČ 

adresy, kterou si přejeme dotahovat do dobropisu. Vytvořený dobropis z dané faktury bude mít adresu a DIČ 

dle hodnoty pravidla. 

Scénář 2: V tomto scénáři má uživatel a adresa nastavené i pravidlo druhé, to má za úkol nechat na dobropisu 

DIČ z faktury, ale adresu dotahovat dle DIČ v hodnotě pravidla. Při tvorbě dobropisu z dané faktury bude mít 

dobropis DIČ z původní faktury ale adresu dle hodnoty pravidla. 

Právo na změnu účtu v modulu hlavní kniha 

Vytvořili jsme právo “Účetnictví \Hlavní kniha \ Hromadná změna účtu”, které se vztahuje na možnost změnit 

účet v modulu hlavní kniha. Pokud právo není na uživateli nastaveno, tak nově bude pro něj tato možnost 

vypnutá, dokud se mu právo nenastaví. 
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Práva pro kopírování a hromadné přiřazení práva 

Dále jsme vytvořili nová práva, na které jsme pověsili možnosti pro kopírování práva ze skupiny a z uživatele, a 

hromadné přiřazení skupiny a práva. Navíc jsme opravili tlačítka pro přiřazování a odebírání skupin tak, že nejsou 

aktivní, pokud není přidělené patřičné právo. 

Právo pro editaci práv na uživateli 

Upravili jsme právo „Uživatelé \ Práva“ tak, že pokud má uživatel pouze příznak čtení, tak není schopný klikat na 

šipky pro přiřazování nebo odebírání práva na uživateli. 

Restrikce na uživatele pro parametry skladu 

Založili jsme nové restrikce, které mají za úkol zamezit uživateli v editaci parametrů skladu v modulu projekty. 

Tato možnost bude otevřená jen při zakládání nového skladu. 

Úprava filtru účetních záznamů 

Do detailního filtru modulu účetních záznamů jsme přidali nové pole pro filtrování – vytvořil. Díky této změně je 

nyní možné filtrovat účetní záznamy podle toho, kdo je vytvořil. 

Doplnění sloupce pořadí pro klienty 

Z modulu klientů, pohled distribuční seznamy se nyní propisuje sloupec pořadí do pohledů seznam všech osob 

a seznam všech adres. Sloupec se zobrazuje jen tehdy, když je v detailním filtru vybrán distribuční seznam. Dále 

si jej musí uživatel v nastavení rozvržení gridu přidat, sloupec má název Pořadí DS. 

Export ve formátu ISDOC 

Opravili jsme export formátu ISDOC. Aktuálně by se měla ve správném ISDOC formátu vygenerovat i faktura 

hrazena typem banky Avízo. 

Odstranění evidence sítě 

Odebrali jsme funkce „sítě“, které již nejsou Esycem využívány a nemají obecné využití. Odstranili jsme je s cílem 

zjednodušit systém jak pro uživatele, tak pro vnitřní vývoj, a to s nulovým dopadem na stávající procesy všech 

zákazníků. 
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Ošetření a zpřehlednění rychlé fakturace 

V modulu dodací listy jsme ošetřili tlačítko pro rychlou fakturaci. Historicky se totiž okno otevíralo jen na záložce 

seznam. Nyní jsme chování upravili tak, aby nás kliknutí na tlačítko rychlé fakturace vždy přesměrovalo na 

záložku seznam. 

Další změnou rychlé fakturace je nová funkce, která rozhoduje, zda při fakturaci je pole variabilní symbol povinné. 

Pokud je povinné, tak se název pole zobrazí tučným písmem. 

Autofakturace 

Ve velkém měřítku jsme upravili autofakturaci. Jedna z drobnějších úprav byla změna funkcionality týkající se 

termínu dodání a expedice. Při vytváření objednávky jsme zamezili možnosti nastavit datum dodání na dnešní a 

status dokladu KTE jsme upravili tak, aby pustil autofakturaci, pokud si uživatel zadá zítřejší termín dodání. 

Dále se provedla změna, která nastavila všem zákazníkům, kteří ještě nemají nastaveno, pravidlo Zakázat 

automat „K autofakturaci“.  

Založila se obecná konfigurace na objednávky z webu tak, aby vznikl jeden řádek pro všechny, a tedy nikoli jako 

nyní, 2 řádky pro každého klienta. Smazali se všechny duplicitní konfigurace. Zůstanou jen řádky klientů, který 

mají skutečně svou unikátní konfiguraci. 

Jako poslední změnu, kterou jsme provedli je úprava procedury nastavující statusy autofakturace. Status NPP se 

nově nenastaví, pokud má objednávka u všech položek nastaveno Zálohově zaplaceno. 

Tato úprava je na zakázku. 

Ruční generování skladových karet 

Upravili jsme generování tak, že v průběhu může uživatel dále pracovat – běží tzv. na pozadí. Opravili jsme také 

chybové hlášky, které se zobrazují při generování tak, aby byl uživatel schopen lépe pochopit a vyhledat odkud 

chyba pochází. 

Šablony do importních modulů 

Doplnili jsme šablony pro importní moduly, a to do modulu import termínů dodání, import objednávek z xml, 

import dodavatelských cen a import majetku. Šablony je možné stáhnout nebo stáhnout a rovnou otevřít díky 

tlačítku a zaškrtávacímu poli v modulu. 
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Zamezení založení duplicitní příležitosti 

Nad tabulkou příležitostí jsme upravili zakládání nových příležitostí voláním tak, aby se již nevytvářely duplicitní 

záznamy. Úprava kontroluje čísla příležitostí. 

Změna kontroly otevřenosti období uživatele (majetek) 

V modulu účetní deník jsme provedli úpravy, které změnily fungování kontroly při mazání období. Doposud se 

kontrolovalo oproti uživateli, který odpis vytvořil a nyní se kontroluji oproti uživateli, který operaci provádí. 

Úprava kontrol při tvorbě nové objednávky 

Při vytváření nové objednávky jsme provedli řadu úprav. Jednou z úprav je srozumitelnost chybových hlášek, 

které se zobrazují při chybějících právech. Dále jsme upravili kontrolu nad právy, historicky totiž tvorba nové 

objednávky kontrolovala právo objednávek na úrovni zápis a ne nový. A jako poslední jsme upravili kontrolu 

nad projekty. 

Převádění párovacího symbolu účtů 

Upravili jsme inventarizaci účtů, které se inventarizují dle párovacího symbolu – saldo dle párovacího symbolu. 

Nyní bude v nultém období dalšího roku jako párovací symbol popis dané inventarizační skupiny. Ostatní účty 

si zachovají původní logiku. 

Změna procesu vrácení zálohy – starý i nový modul platby 

Zjednodušili jsme proces vrácení zálohy. Z kontext menu jsme zrušili možnost „Párovat vrácenou zálohu“. 

Upravili jsme kontrolu u vyřízení proformy na stav 4, když se suma volných rovná nule tak, aby byla kontrola 

možná. Dále jsme upravili položky přijetí zálohy a vrácení tak, aby nevyjížděly jako volné. 

Úpravy v modulu „Účtový rozvrh“ 

V modulu „Účtový rozvrh“ jsme provedli několik úprav. Opravili jsme drobný nedostatek, k němuž docházelo při 

čištění vyhledávacího formuláře – aktuálně po kliknutí na tlačítko „C“ dojde k vyprázdnění i comboboxu „Naše 

DIČ“. Zároveň jsme upravili název comboboxu „Obd“, který nově zní „Období“. Spolu s tím došlo k jeho rozšíření 
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tak, aby byl text v něm lépe čitelný. Tuto úpravu jsme provedli rovněž u comboboxů „Typ účtu“ a „Typ saldo 

účtu“. 

Přidání a odstranění reklamačního mailu 

Provedli jsme vylepšení v modulu „Klienti“, pohledu „Seznam všech adres“, v záložce „E-maily a WWW“. Nyní je 

možné přímo v této záložce provádět následující úkony: 

• přidat reklamační e-mail 

• přidat neplatný reklamační e-mail 

• zneplatnit reklamační e-mail 

• odstranit reklamační email 

• odstranit neplatný reklamační e-mail 

Informace k subjektům – vyhledávání prostřednictvím IČO  

V modulu „Informace k subjektům“ jsme upravili tu část, která se objeví po zaškrtnutí radiobuttonu „IČO“. Jelikož 

výstupní data jsou zde pevně dána, odstranili jsme neaktivní checkboxy a nahradili je textem, který vás rovnou 

informuje o tom, co bude doplněno do výstupního souboru. 
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Verze 1.11.25 (Červenec 2022) 

Legenda barev v modulu klienti 

Nově jsme v modulu klienti (v pohledu Seznam všech osob a Seznam všech adres) umístili v horní části 

barevnou legendu, vysvětlující podbarvení vyfiltrovaných záznamů. Jde o: 

1. Dodavatel 

2. Odběratel 

3. Odběr. i dodav. (dříve bylo umístěno na záložce „Základní informace“ v pohledu seznam všech osob) 

4. Dlužník (dříve bylo umístěno na záložce „Základní informace“ v pohledu seznam všech osob) 

 

Nová kontrola u nastavení účtů do státní a firemních výkazů 

Nově v modulu účetního rozvrhu při zadávání vstupu do účetních sestav nebude možné vložit účet do jedné 

sestavy vícekrát se stejným filtrem. Ošetřeno je také u editace již existujícího záznamu (pokud by chtěl uživatel 

změnit na již existující záznam.). 

Sjednocení výpočtu volného kreditu a testu kreditu před 

fakturací 

V případě evidence kreditu v různých měnách jsme sjednotili výpočet volného kreditu, aby byl identický 

s testem kreditu před fakturaci. Do teď bylo možné ve specifických výjimečných situacích narazit na 

nekonzistenci. Funkčnost je podmíněna zapnutím globálního parametru gpTestCreditInCurrency. 

Aktuálně zůstává odlišena pouze kontrola na objednávky určené k autofakturaci, se kterými pracuje kontrola 

kreditu, ale nejsou zohledněny přímo v hodnotě volného kreditu. Sjednocení v této oblasti je plánováno do 

budoucí verze. 

V kontrole kreditu byl upraven formát hlášení nedostatečné výše kreditu, aby bylo přehledněji vidět konkrétní 

hodnoty, ze kterých byla výše volného kreditu vypočtena. 
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Nastavování kreditního rámce a jeho navýšení v cizích měnách 

Nově bude možné nastavovat kreditní rámec a jeho navýšení v různých měnách. Funkčnost je podmíněna 

zapnutím globálního parametru gpTestCreditInCurrency. 

V modulu Klienti/Seznam všech osob na záložce Odběratel je vedle údajů o kreditu zobrazena měna, ve které 

je veden kredit klienta. Zároveň bylo upraveno rozvržení prvků na záložce, aby zůstaly přehledně seskupeny. 

Pokud má klient nastaven kredit v cizí měně, probíhají kontroly kreditu proti této měně. V případě shody měny 

kreditu a dokladu jsou porovnány devizové částky, v případě rozdílných měn je proveden přepočet finančním 

kurzem z kurzovního lístku do měny kreditu k účetnímu datu faktury. 

V gridu klientů byly upraveny sloupce: 

• Měna kreditu (nový sloupec) 

• Stávající sloupce kreditu jsou doplněny o měnu textem „v měně“ 

• Nové sloupce uvádějící výši volného kreditu, kreditního rámce a navýšení v tuzemské měně 

V gridu objednávek prodejních byly sloupce upraveny obdobně. 

Filtr klientů v seznamu osob byl rozšířen o měnu kreditu a vysvětlující ikonu nápovědy. 

Změnou měny klienta dojde k přepočtu hodnot kreditu. Změnou měny i částky kreditu platí vložené částky 

s novou měnou. 

V případě nefakturovaných dodacích listů systém pracuje s měnou objednávky a jejím kurzem. 

Tisk dokladové inventarizace účtu (banky a pokladny cizích 

měn) 

V případě tisku reportu konečných zůstatků z účtového rozvrhu je devizová částka zůstatku zjištěna přímo 

z modulu financí jako denní zůstatek v devize pro příslušnou banku nebo pokladnu. Konkrétní banka nebo 

pokladna je zjištěna z účtu 2. třídy prostřednictvím konverzní tabulky pro Platby hlavní. 

Původní chování provádělo přepočet do deviz z tuzemské částky v účetnictví, což v případě určitých měn 

(HUF) nevrátilo přesnou devizovou hodnotu zůstatku. 

Číselník „EDI komunikace” 

Do modulu „Číselníky” jsme přidali číselník „EDI komunikace”, k němuž se pojí nové právo „Číselník \ EDI”. 

Tento číselník umožňuje evidenci EDI komunikace s partnery, aby existoval rychlý přehled o tom, s kým máme 

EDI zprovozněnou. 
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Jedná se o evidenci stavu, založením záznamu do číselníku nevzniká samotné nastavení EDI komunikace. 

 

Podpisy a texty e-mailů v HTML 

Přidali jsme možnost formátovat podpisy a texty e-mailů. Díky této novince lze vytvářet naformátované 

podpisy nebo texty e-mailů využitelné v různých modulech. 

V záložce „Texty” v modulu „Uživatelé” nově přibyla tlačítka „HTML view” a „HTML edit”. Tlačítko „HTML edit” 

slouží ke spuštění textového editoru, obrázky lze přidávat pomocí uložení do base64 a použití surových dat. 

Obsah, který je vytvořen v textovém editoru, se poté převede do HTML kódu, který si lze opět zobrazit díky 

tlačítku „HTML view”. 

 

Tlačítka s obdobnou funkcí přibyla i do e-mailových formulářů v jednotlivých modulech, což umožňuje úpravu 

textu a podpisu pro konkrétní e-mail. V případě potřeby lze naformátovaný text v e-mailovém formuláři 

převést na prostý text pomocí radiobuttonu „Text”. 

Přesunutí funkcí „Subjekt info” a „Konkurzy” 

Ze záložky „Moduly” jsme odstranili moduly „Subjekt info” a „Konkurzy”. Namísto toho jsme nově vytvořili 

modul „Informace k subjektům”, který najdete v modulu „Klienti”. V reakci na to jsme odstranili právo „Moduly 

\ Konkurzy” a právo „Moduly \ Subjekt info” jsme přeměnili na právo „Obchod \ Klienti \ Informace 

k subjektům”. 
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Modul „Informace k subjektům” svou funkčností odpovídá oběma předchozím modulům. 

 

Limit pro bezplatnou dopravu 

Provedli jsme několik změn v souvislosti s limitem pro bezplatnou dopravu. 

Upravili jsme obchodní pravidlo „Limit pro bezplatnou dopravu”, díky němuž lze nastavit speciální výši limitu 

pro bezplatnou dopravu pro konkrétní subjekt. Nyní jej lze mít uveden i v jiné než lokální měně. Měna pro tuto 

hodnotu je primárně čerpána z nastavení měny odběratele, pokud ta není nastavena, vychází se z měny 

subjektu. 

V případě neaktivního obchodního pravidla, se měna limitu pro bezplatnou dopravu řídí nastavením v „Ceníku 

doprav“ v modulu „Číselníky“. Groupbox, který se zde nachází jsme totiž upravili tak, že si v něm lze nastavit 

limit pro bezplatnou dopravu v cizí měně. 

 

V případě zájmu o aktivaci této funkce kontaktujte zákaznickou podporu. Funkcionalita je vázána na nastavení 

globálního parametru a zároveň musí být na novou logiku upraven navázaný e-shop. 
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Přidání ikonek do horní nástrojové lišty pro rychlé otevření 

modulu 

Do horní nástrojové lišty jsme přidali pět nových funkčních ikonek, které slouží k rychlému otevření modulů 

„Dodávky“, „Smlouvy odběratelské“, „Smlouvy dodavatelské“, „Nabídky prodejní“ a „Nabídky nákupní“. 

 

Převod zaokrouhlené devizové částky do lokální měny 

Upravili jsme převod devizových částek do lokální měny. V případě automatického či ručního zaokrouhlení 

devizové částky je do lokální měny nově převedena zaokrouhlená devizová částka násobená kurzem, nikoli její 

podoba před zaokrouhlením. Netýká se nákupních nabídek a objednávek. 

Oprava funkce tabulátoru a změna rozložení prvků v modulu 

Klienti, odstranění prvku Síť – Nadřazený uzel 

Jednotlivé prvky v modulu „Klienti“ v pohledech „Seznam všech osob“ a „Seznam všech adres“ jsme nově 

zarovnali do sloupců a název textového pole „IČ“ jsme změnili na „IČO“. V pohledu „Seznam všech osob“ jsme 

přesunuli textová pole „Středisko“, „Manažer“, „E-mail“ a „Způsob platby“ tak, aby tvořili předposlední sloupec. 

To samé jsme provedli s textovými poli „Středisko“, „Manažer“ a „E-mail“ v pohledu „Seznam všech adres“. 

Zároveň jsme v modulu „Klienti“ v pohledech „Seznam všech osob“ a „Seznam všech adres“ opravili funkci 

přeskakování mezi jednotlivými poli pomocí tabulátoru. Nově je přeskakování mezi jednotlivými poli postupné, 

nikoli nahodilé jako tomu bývalo doposud. 

Došlo také k odstranění prvku „Síť – Nadřazený prvek“, který byl odstraněn ze záložky „Základní informace“ 

v pohledu „Seznam všech osob“. 

Úprava ceny poslední položky sady (dorovnání do celkové 

ceny) 

Upravili jsme způsob zaokrouhlování cen produktů, které tvoří sadu. Nově se po zaokrouhlení cen jednotlivých 

produktů upraví cena posledního produktu sady tak, aby součet cen jednotlivých produktů odpovídal ceně 

za celou sadu. 

Odstranění pole „Vyřazeno 2” 

Z „Hodnot atributů“ v číselníku „Produktový navigátor“ jsme odstranili pole „Vyřazeno 2“. 
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Optimalizace modulu Celní deklarace 

Provedli jsme optimalizaci napříč celého modulu Celní deklarace. Docházelo totiž k častým výpadkům. 

Přeskládali jsme skákání ve filtru pomocí klávesy Tab. Nyní je pořadí označených prvků zleva doprava. 

 

Při generování intrastatu se nám nově automaticky předvyplní počet záznamů ke zpracování, tudíž stačí jen 

kliknou OK. 

 

Po spuštění generování se nově provede i test na platné celní kódy, řeší to problém, kde se muselo po 

vygenerování opravovat finální hlášení. 

Jelikož nové generování intrastatu běží ve vlastním vlákně, tak je teď možné v průběhu generování dále 

pracovat s ESYCEM. Generování lze také kdykoliv zastavit novým tlačítkem STOP Generuj Intrastat a poté zase 

spustit, přičemž i vidíme zbývající počet záznamů ke zpracování a průběh zpracování. 

 

Dále jsme zrušili tlačítko pro ukládání hlášení – zůstanou pouze tři, pro CZ formát CSV a pro SK a PL formát 

XML. Není již potřeba přemýšlet nad výběrem správného exportu, Esyco samo dle nastavení databáze 

zobrazuje export potřebného souboru (není potřeba ručně vybírat). 
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V záložce Detail jsme opravili chybu, kde dvojitý klik v poli položek končil chybou, a ne změnou filtru. 

Také jsme opravili chybu, kde při nevyhledání žádného záznamu zůstaly záznamy z předchozího hledání. 

Všechny texty JCD jsme přepsali na aktuálně platný JSD, nejen v modulu Celní deklarace ale i v modulech pro 

faktury, skladové přesuny, či práva a pravidla. 

Zrušili jsme již nepotřebné tlačítko pro Diskety a cú. 

 

Revize sestavy Podklady pro intrastat 

Do sestavy Podklady pro intrastat (Moduly – Sestavy a BI – Sestavy jednoduché) byly přidány nové sloupce, a 

to konkrétně DIČ Partnera a Směr. Dále také sloupce Název intrastatu a Země intrastatu, ty se ale zobrazují jen 
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když máme ve filtru zaškrtnuto „Pouze podklady pro intrastat“. Zároveň jsme sestavu sjednotili se 

samostatným modulem intrastat dle poslední platné legislativy. 

Úprava prvků filtru v modulech doklady, faktury atd. 

V modulech doklady, faktury, proformy a dalších, které používají stejný formulář jsme po vizuální stránce 

upravili filtr. 

Posunuli jsme všechny prvky ve filtru o kousek doprava a před první tři políčka byly nově dopsány popisky 

pohled, manažer (manažer klienta) a typ (typ dokladu). To stejné jsme udělali u políček pro stav, dopravu a 

středisko. Dále jsme posunuli políčko pro zaškrtnutí SUM a počítadlo pro záznamy. Poslední věcí, kterou jsme 

upravili bylo přidání nápověd nad pole pro ID Faktur a Objednávek, či pole pro ID Adres a Subjektů. 

Prodejní objednávky a přeškrtnuté F 

Nad přeškrtnuté F byla přidána nápověda „Pouze objednávky, které nebyly označeny k autofakturaci“. 

Jak text napovídá, toto zaškrtávací pole má za úkol nezobrazovat objednávky, které jsou fakturované 

autofakturací. 

Nápověda byla přidána jak v českém, tak i ve slovenském a polském jazyce. Nápovědy byly samozřejmě 

přidány i do rozšířeného filtru. 

 

Fakturování dodacího listu bez kontroly 

Opravili jsme chybu, kde docházelo k bezproblémovému fakturování dodacího listu se subjektem bez kreditů. 

Šlo o proces, při kterém se nekontroloval subjekt a jeho výše volného kreditu. 

Zakládání vazeb na řádky DPH po vytvoření nové celní sazby 

Nově dochází k automatickému zakládaní vazeb mezi celní sazbou a řádkem DPH po založení nove celní 

sazby. 

Doplnění skladové ceny do Testu integrity 

V kroku číslo 1 (nezaúčtované doklady) testů integrity jsme doplnili do výstupu cenu ze skladových karet, kde 

je zohledněno i dohadná cena a to, zda je skladová karta celá oceněná, či nikoli. 
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API metoda – seznam prodejních faktur 

Do metody jsme nově přidali informaci o stavu dokladu a saldu dokladu. 

OSS výkazy 

Bylo doplněno nove pole (resp. sloupec) do gridu položek OSS přiznaní Období, sestavené jako rok +Q tj. 

např. 2021/Q4, díky němuž je možné uživatelsky rozlišit rozpady samotného přiznaní na vice řádků. 

Účtový rozvrh – nový filtr 

Nově je možné vyhledat chybějící vstup do konkrétní sestavy nebo duplicitu. 

 

Přidání sloupce v modulu Evidence slev 

Na záložce využití slevy v modulu evidence slev, jsme do gridu přidali sloupec (schválil slevu), který zobrazuje 

uživatele (kód), který v době fakturace (pokud není faktura, tak přiřazení slevy na objednávku) schválil slevu. 

„Běž na“ z modulu Zboží na cestě 

Nyní ve svislé nástrojové liště v modulu Zboží na cestě lze nalézt tlačítka „Běž na“ pro moduly Doklady a 

Dodací listy. 

Pokud má záznam vyplněnou fakturu, tak se přes tlačítko Běž na doklady dostaneme do modulu Doklady (jen 

pro čtení).  

Na druhou stranu, pokud má záznam vyplněný dodací list, tak se přes tlačítko Běž na dodací listy dostaneme 

do modulu Dodací listy. 

Jako malý bonus jsme v modulu Zboží na cestě opravili špatně viditelný, a tudíž i špatně operovatelný spodní 

posuvník. 

Přesunutí prvků v modulu Klienti 

V modulu klienti, na záložce Základní informace u subjektů bylo potřeba přemístit prvky Nespolehlivý plátce 

DPH, Datová schránka a pole Vytvořeno/změněno. 

Nespolehlivý plátce DPH je teď tam, kde patří, a to je vedle prvku Plátce DPH. 
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Datovou schránku a pole Vytvořeno/změněno jsme posunuli o kousek nahoru, aby to vše bylo o trochu 

uspořádanější. 

 

Mazání nepoužívaných modulů 

Odebrali jsme moduly, které se již nepoužívaly. Těmito moduly byly Import HP faktur, Import faktur SONY, 

Import objednávek ze souborů, Redakční manažer a Úvěry. Zároveň jsme tak odebrali práva, která patřila pod 

tyto moduly. 

Úprava práva nabídky a objednávky 

Upravili a vylepšili jsme fungování práv Nabídky a Objednávky. Původně jsme pro modul Nabídky museli mít 

nastavená práva pro Objednávky. 

Nyní tyto práva udávají pravomoci jen u stejnojmenných modulů. 

Rozšíření podpisů o nové moduly 

V modulu Uživatelé jsme na kartě Texty rozšířili podpisy pro moduly dodací listy a proformy. Nyní si tak 

můžete vytvořit automatický předmět, obsah mailu nebo podpis pro dodací listy a proformy. 

Sloupec PartNo orig. v modulu Fronta 

Do modulu Fronta jsme přidali sloupec PartNo orig. z modulu Produkty.  

Srozumitelnost chybových hlášek 

Upravili jsme řadu chybových hlášek tak, aby byly srozumitelnější a bylo zřetelnější, kde se chyba nachází. 



ESYCO NEWS  

71 

Šablony v modulu Import produktů 

Přidali jsme tři nová tlačítka do modulu Import produktů, tyto tlačítka slouží pro stáhnutí šablon ve formátu 

XLS pro úpravu v Excelu. Šablony obsahují nápovědy a popisky sloupců. Obsahují také všechny atributy, které 

lze importovat nebo aktualizovat. 

Šablony jsou rozděleny na tři typy: 

• Šablona pro import nebo aktualizaci produktů 

• Šablona pro import nebo aktualizaci obchodních pravidel 

• Šablona pro import speciálních cen 

 

Na obrázku lze také vidět pole pro zaškrtnutí, které umožňuje automaticky otevřít tabulku ihned po uložení. 

Upravené chování výběrových seznamů u Produktů 

Upravili jsme reagování ESYCA na točení kolečkem myši v záložce Navigátor u modulu Produkty podle toho, 

kde máme zrovna kurzor a které okno je zrovna vybrané.  

Například pokud chceme posouvat v okně Atributy, tak musím mít kurzor myši mimo pole s hodnotami. 

Dále pokud mám kurzor kompletně mimo okno Atributy, tak na pohyb kolečka myši nereaguje. 

A nebo pokud máme otevřený výběrový seznam s hodnotami a chceme v něm posouvat, tak musíme mít 

kurzor nad seznamem samotným nebo nad daným polem Hodnoty. 

Duplicitní texty u produktů 

Dále jsme upravili kontrolu nad duplicitou textů u modulu Produktů v záložce Texty. Momentálně se už 

nestane, že by se dal uložit produkt, který má dva a více textů se stejným typem a regionem. 



ESYCO NEWS  

72 

Upozornění na novou verzi databáze 

Nově, při zapnutém ESYCU na verzi, která nesouhlasí s poslední vydanou verzí, vyskakuje malé okénko v 

pravém dolním rohu. Hláška bude vyskakovat každou hodinu, dokud uživatel nerestartuje ESYCO a 

neaktualizuje si jej tak. 

  

Párování dokladů ve stavu 2 a výše s dohady 

Přidali jsme novou kontrolu, která má za úkol nedovolit párování dokladů, které nejsou ve stavu 2 a výše na 

dohady. V modulu Evidence dohadů již nebudeme schopni párovat dobropisy a faktury, které jsou ve stavu 0 a 

1 k dohadu. A to i doklady, které jsou potvrzené. 

Parametry při generování faktur ze smluv 

Vytvořili jsme nové parametry, které se dají použít při generování faktur ze smluv v textovém poli pro fakturaci. 

Parametry: 

• @NO – následující období 

• @C – kód měny 

• @VC – hodnota s měnou 

Takto vypadají parametry v ESYCU 

 
Takto vypadají parametry ve vygenerované faktuře 
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TOPconfig HPI – automatické použití slevy místo BIDu 

Pro customizované řešení importu objednávek HPI s TOPconfig produkty byl upraven proces automatizace: 

• Automaticky založená objednávka nemá přiřazeny BIDy 

• Automaticky je vyhledána odpovídající sleva v Evidenci slev k objednávce (dle OPG a BundleId) 

• Ve vyhledané slevě je automaticky aktualizována výše slevy na položce TOPconfig 

• Sleva je automaticky použita na položku objednávky, v případě neshody je odeslána mailová 

notifikace o chybě 

Podklady DPH (PL verze) 

Upravena logika tisku a exportu sestavy podkladů DPH s ohledem na vyúčtování záloh. 

Automatické vyřízení dokladu hrazeného hotově 

V číselníku Banky a pokladny lze nově nastavit v poli Aut. vyřídit fakturu se saldem do částku, která bude při 

každém párování plateb této pokladny (nebo i banky) na doklad ověřena proti absolutní hodnotě salda 

dokladu. Pokud je saldo v absolutní hodnotě do nastavené částky, systém generuje po spárování vyřízení 

odpovídající změně dokladu na stav 4 – Vyřízeno. 

Účelem úpravy je umožnit automaticky generovat vyřízení dokladů hrazených v EUR na Slovensku na dobírku, 

kdy předem není známo, zda bude úhrada provedena hotově nebo kartou. Skutečná výše platby se pak může 

lišit proti vystavené faktuře. Funkcionalitu lze však využít obecně jako automat na čištění salda dokladů 

hrazených konkrétní bankou nebo pokladnou do požadované výše. 

Typ dokladu nesmí být proforma ani interní doklad. Měna dokladu musí být shodná s měnou banky/pokladny. 

Změna logiky nastavení Naše DIČ objednávky na neplátce při 

dodání do tuzemska 

V případě založení nové objednávky: 

• na neplátce DPH  

• s určením státu dodací adresy = tuzemsko 

Bude nastaveno Naše DIČ na tuzemské, ačkoli se jedná o zákazníka s fakturační adresou v zemi, pro kterou je 

nastavena DPH registrace. 

Př. Fakturace na slovenského zákazníka neplátce s dodáním do Česka – Naše DIČ bude CZ a použito české 

DPH. 
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Funkčnost je shodná jak při založení objednávky s výběrem dodací adresy v Esyco, tak při založení objednávky 

prostřednictvím EsycoAPI.   

Pokud je země dodací adresy nenastavena nebo dodatečně změněna, zůstává původní chování určení 

výchozího Naše DIČ země z fakturační adresy.  
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