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Příjem zboží 
Příjem dodacích listů (dále jen DL) patří mezi nejdůležitější moduly v každém lékárenském programu. Dochází zde 
k identifikaci dodaného zboží, vytvoření prodejní ceny a naskladnění nových skladových zásob dodaných do 
lékárny. Bez přijmutí zboží nelze provést jeho výdej. 

Modul příjem se aktivuje z hlavního menu SKLAD\PŘÍJEM nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+P či stisknutím ikonky 
„Příjem“ v Navigátoru. 

Základní zobrazení seznamu s DL 

 

V základním zobrazení modulu Příjem je okno rozděleno na 3 základní části: 

 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní okno) 
 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole) 
 Detail aktuální položky dodacího listu (okno vpravo dole) 
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Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam) 

Vizuální odlišení hlaviček dodacích listů 

 Záznamy jsou odlišeny barevně podle pravidel (barva a typ písma): 

1 Červená – hlavička DL neúplně zapsaného na sklad 
2 Zelená – dobropis 
3 Černá kurzívou – nový „rozpracovaný“ DL, nezapsaný na sklad 
4 Černá – DL zapsaný na sklad 

 
 Seznam hlaviček DL a dobropisů obsahuje následující informace: 

 

 

Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole) 

Označen    Označeno Ano/Ne (uživatelský výběr) 

Zapsáno na sklad  „x“- zapsáno , „ “ – nezapsáno 

Vratka Označení položek, ze kterých byla vytvořena vratka 

SÚKL  Kód SÚKLu pro daný přípravek 

Název Název přípravku ze skladové karty 

SSK  Typ skladové karty 

Množství  Přijaté množství 

NCsDPH Nákupní cena s DPH za ks 

Označen označeno Ano/Ne (uživatelský výběr kliknutím do příslušného 
políčka) 

Zapsáno na sklad „x“- plně , „!“ - částečně , „ “ - nezapsáno 

V účetnictví Ano/Ne 

Vlastní číslo Vlastní číselné označení DL (nelze měnit uživatelem, aby byla 
zachována neporušená číselná řada bez duplicit) 

Datum příjmu Datum a čas příjmu DL 

 

Dodavatel Obchodní název distributora 

Označení Číslo DL uvedené distributorem 

Celk.NCsDPH   Celková hodnota DL v nákupních cenách s DPH 

Celk.PCsDPH Celková hodnota DL v prodejních cenách s DPH 

Celk.NCbezDPH Celková hodnota DL v nákupních cenách bez DPH 

Celk.PCbezDPH Celková hodnota DL v prodejních cenách bez DPH 

Popis Uživatelský popis hlavičky, případně informace o ID přiřazené 
objednávky nebo čísle vratky, která byla z daného DL vytvořena 

Vystaven Datum vystavení dokladu 

Sklad Cílový sklad, na který mají být položky DL naskladněny 

Číslo faktury Vlastní označení přijaté faktury vztahující se k tomuto DL 

Uživatel Jméno uživatele, který založil DL 

# ID hlavičky DL  

Typ dokladu Dobropis/Dodací list 

Archiv Slouží k označení při převodu, aby se nenabízely staré DL k párování 

Spárovat s fakturou Automatické označení, zda je či není možné spárovat DL s fakturou 
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PCsDPH Prodejní cena s DPH za ks 

Vráceno Množství vrácené vratkami dodavateli (z přijatého množství) 

Vrátit Množství připravené k vrácení vratkou (volba VRATKY/OZNAČIT POLOŽKU DL K VRÁCENÍ) 

Vrátit Označení položek připravených k vrácení 

Číslo na DL Číslo položky na DL 

ID ID položky DL 

Naskladnil Uživatel, který položku naskladnil 

#SCI  ID skladové karty přípravku 

 

Detail aktuální položky dodacího listu (informace vpravo dole) 

Detail položky obsahuje informace o aktuální položce DL, především pak tyto: 

 Název ze skladové karty 
 Maximální prodejní cena 
 Platnost maximální ceny 
 Aktuální množství dané položky na skladě 
 Maximální úhrada pojišťovny 
 Zvýšená úhrada 
 Prodejní cena bez DPH za ks 
 Prodejní cena s DPH za ks 
 Snížená prodejní cena za kus 
 Výstupní sazba DPH 
 Doplatek (dle aktuálního číselníku VZP) za ks 
 Úhrada ZP za ks 

 Nákupní cena bez DPH za ks 
 Nákupní cena s DPH za ks 
 Vstupní sazba DPH 
 Výrobní cena (bez DPH za ks) 
 Přirážka dodavatele = (NCbezDPH – VC) / VC 
 Přirážka od VC = (PCbezDPH-VC) / VC 
 Skutečná přirážka = (PCbezDPH-

NCbezDPH)/NCbezDPH 
 Marže = (PCbezDPH-NCbezDPH)/PCbezDPH 
 Exspirace přípravku 
 Šarže přípravku 
 Certifikát (dříve Atest) – platí pro suroviny

 

Menu modulu Příjem 
Menu je rozděleno do šesti částí a to DODACÍ LISTY, ČÁROVÝ KÓD, VRATKY, OBJEDNÁVKY, TISK obsahující tiskové sestavy 
a VZTAHY. 

Menu DODACÍ LISTY: 

 Informace o cenách 
 Převést na sklad  F12 
 Odebrat ze skladu 
 Spárovat 
 Přesunout do nespárovaných 
 Import dodacího listu 
 Stáhnout dodací listy 
 Nový dobropis 
 Nové karty a spárovat položky 
 Zápočet naturálního rabatu 
 Vynulovat doplatky 
 Ostatní (Nastavit označené jako Archivní; Prohodit u označených příznak párování) 
 Vytvořit výdej na žádanku 
 Vytvořit výdej na fakturu 
 Použít pouze označené položky 

Menu ČÁROVÝ KÓD: 

 Přidat do seznamu  F9 
 Zobrazit seznam  Ctrl+F9 
 Zrušit seznam 
 Etikety pro dodací list 
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Menu VRATKY: 

 Nová prázdná hlavička vratky 
 Nová položka vratky 
 Nová vratka z označených položek 
 Nová vratka celého dokladu 
 Označit položku DL k vrácení 

Menu OBJEDNÁVKY: 

 Spárovat dodací list s objednávkou 
 Odpárovat dodací list od objednávky 
 Označit objednávku jako dodanou 

Menu TISK: 

 Dodací listy 
 Objednávky (rozdíl mezi potvrzenou objednávkou a DL) 

Menu VZTAHY: 

 Dodavatel 
 Objednávka 
 Cílová položka skladové karty 
 Skladová karta 
 KLK 
 VC 
 VZP 
 PDK 
 SÚKL-HLP 
 Položky skladové karty 

 

Kontroly položek dodacího listu 
Spodní seznam s položkami aktuálního dodacího listu lze jednoduchým „překliknutím“ změnit a zobrazit jeden ze 
seznamů určených ke kontrole správnosti DL. 

Vpravo je vidět detail položky, případně je možné zobrazit naposledy přijaté položky SK, které jsou na druhé 
záložce.  

Nespárované položky 

V seznamu Nespárované položky je zobrazen seznam položek DL, u kterých při přijetí datového DL nedošlo 
k nalezení odpovídající skladové karty. 

 

Nespárované zboží je třeba ručně spárovat (dvojklikem myší, stiskem F11, kliknutím na tlačítko <Spárovat>, které 
je vpravo vedle vyhledávacího řádku nebo z menu volbou DODACÍ LISTY\SPÁROVAT) s existující skladovou kartou 
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(podrobněji viz str. 14 Import dodacího listu). Po spárování nepřijatého zboží se skladovou kartou, se skladová 
karta automaticky naučí objednací kód přípravku. Pomocí tohoto kódu (PDK či kód dodavatele) se při každém 
následujícím příjmu DL tento přípravek automaticky spáruje se skladovou kartou a nebude již třeba činnosti 
uživatele při párování. 

Seznam s nepřijatými položkami obsahuje následující informace: 

SÚKL  Kód SÚKLu přípravku 

Název 
přípravku  

Od distributora 

Množství  Přijímané množství 

NCsDPH Nákupní cena s DPH za ks 

PCsDPH Prodejní cena s DPH za ks 

Číslo  číslo položky na DL dle pořadí 

Spárováno  Ano/Ne 

 

 

 

Důvod Označení důvodu spárování 
položky DL se skladovou 
kartou v LpW 

Skupina na DL Typ přípravku, označeno 
distributorem 

Čárový kód ČK přípravku 

Kód 
distributora 

Kódové označení přípravku 
distributorem 

PDK PDK kód přípravku 

#  ID položky DL 

 Volbou z menu DODACÍ LISTY\NOVÉ KARTY A SPÁROVAT POLOŽKY, je možné, aby IS sám vytvořil pro nespárované položky 
DL nové skladové karty a nespárované položky s nimi spároval. Tím dojde k automatickému přesunu těchto 
položek DL mezi aktivní položky DL. 

Doplatky 

Seznam přípravků s doplatky slouží uživateli k informaci o doplatcích pro jednotlivé položky DL (přijímané 
přípravky), případně k rychlé úpravě doplatku pacienta u dané položky DL. 

 


