
Příloha k daňovému dokladu 20110088 
 
Programátorské práce u dodavatele 
 
KAR Slovensko (samostatná faktura): 
 
Bratislava: 

 
2h - kontrola a popis exportu dat do účetnictví na základě požadavku pí. Papšové zaslaného e-mailem dne 21.10.2011 
        přeposlaného pí. Dobošovou dne 21.10.2011: 

...problém je v tom súbore dennw.dbf, ktorý prichádza zo skladu - v ňom sú prehodené položky základu a DPH tak, že na doklade  
    je vždy DPH prvé a až druhá položka je základ...  
     - aby v tom súbore pre import nasledovaly položky v takom poradí, ako to MADO očakáva 
- stažení zálohy dat z FTP serveru, její rozbalení, reindexace a vyzkoušení exportu na poslední exportní dávce 
- kontrola výsledného souboru, programu pro export dat do účetnictví, jeho popis a odpověď: 
         - pořadí jednotlivých účetních položek u každého dokladu je takovéto: 

1) základ DPH základní sazby (bez balného a poštovného) 
2) DPH základní sazby 
3) základ DPH snížené sazby (bez balného a poštovného) 
4) DPH snížené sazby 
5) základ DPH osvobozené sazby (bez balného a poštovného) 
6) Balné 
7) Poštovné 
8) Poplatek za vystavení dobropisu 
9) Zaokrouhlení (haléřové vyrovnání) 

        Tomu odpovídá i pořadí jednotlivých účetních položek v zaslaném souboru. 
        Pokud je nějaká položka nulová, v zaslaném souboru se neobjeví. 
        (To je i případ většiny dokladů v zaslaném souboru, které nemají:  
           1) - základ DPH základní sazby (bez balného a poštovného), ale mají:  
           2) - DPH základní sazby (z účtovaného poštovného), tím pádem první řádek. 
Pokud by chtěli pořadí jednotlivých účetních položek (řádků) 1 až 9 jakkoli změnit,  
uměli bychom to samozřejmě zařídit, ale potřebovali bychom zadání, jaké jiné by mělo být, jak to tedy MADO očekává  
(jak jinak “popřehazovat” řádky 1 až 9, např.: stávající řádky 2) a 4) dát až na konec, apod.). 

 
odesláno e-mailem dne 24.10.2011 

(780,-Kč) 
 
15h - centrální sumární aplikace pro Slovensko 
          - na základě požadavku p. Lukeše a pí. Dobošové ze dne 24.10.2011 (viz zásah č. 6274): 

- úprava specielní programové aplikace pro start TROPu - definice kapacity paměti pro sumární aplikaci - rozšíření pro Slovensko 
- úprava specielní programové aplikace pro nabídku specialit - rozšíření pro sumární aplikaci pro Slovensko 
- úprava specielní programové aplikace pro slučování dat z jednotlivých středisek - rozšíření pro sumární aplikaci pro Slovensko 
- úprava specielní programové aplikace pro slučování dat z jednotlivých středisek - rozšíření pro střediska 80-89,  

              zrušení pro střediska 1-79 v případě Slovenska 
1h - úprava specielní programové aplikace pro každonoční aktualizaci dat z jednotlivých středisek  
        - rozšíření pro sumární aplikaci pro Slovensko 
1h - úprava specielní programové aplikace pro každonoční aktualizaci dat z jednotlivých středisek  
        - rozšíření stahování dat pro střediska 80-89, zrušení stahování dat pro střediska 1-79 v případě Slovenska 
1h - úprava specielní programové aplikace pro každonoční aktualizaci dat z jednotlivých středisek  
        - rozšíření rearchivace dat pro střediska 80-89, zrušení rearchivace dat pro střediska 1-79 v případě Slovenska 
1h - úprava specielní programové aplikace pro přehledy prodejů - A37 - rozšíření pro sumární aplikaci pro Slovensko 
1h - úprava specielní programové aplikace pro tisk pokladních přehledů - rozšíření pro sumární aplikaci pro Slovensko 
1h - vytvoření sumární adresářové struktury pro střediska ze Slovenska (P:\T80 až T89) na stejném disku (P:) jako pro střediska z ČR 
1h - vytvoření sumární adresářové struktury pro sumární soubory ze Slovenska (P:\TROPSUS) na stejném disku (P:)  
        jako pro sumární soubory z ČR 
1h - vytvoření sumárních pracovních souborů pro Slovensko 
1h - vytvoření sumárních archivních souborů pro Slovensko 
1h - vytvoření sumárních souborů popisů pro Slovensko 
1h - vytvoření sumárních datových souborů pro Slovensko 

 
nainstalováno na PC p. Lukeše dne 03.11.2011 

(5 850,-Kč) 
 
LICENCE: modul TROP 5.3 Faktury + Dobírky + doplňky Dodavatelé, Pokladna - jednouživatelská verze Sumář (LICENCE 102847)  
1 x (4990+3490+2990):    11 470,-Kč bez DPH 
sleva 50%:          5 735,-Kč bez DPH 
CELKEM:           5 735,-Kč bez DPH   
 
celkem faktura SR 201110: 12 365,-Kč bez DPH 


