
KOMISNÝ PREDAJ 

 

Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate 

o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) 

na predajcu až v okamihu, keď predajca nájde zákazníka pre daný tovar. 

 

Komisný predaj predstavuje pre predávajúceho výhodný spôsob predaja, ak pozná nákupné 

správanie svojich zákazníkov a vie odhadnúť, aký druh tovaru je schopný predať. Vie si sám 

vybrať, ktorý tovar si do komisu prevezme a ktorý nie. Pokiaľ aj takýto tovar nepredá, vráti 

ho jednoducho späť dodávateľovi (výrobcovi, komitentovi) a zoberie si do komisu iný tovar  

a to všetko bez akejkoľvek finančnej straty, bez viazania finančných prostriedkov v tovare. 

Ďalšou výhodou predajcu je, že za tovar zaplatí až po tom, čo si daný tovar zákazník kúpi. 

Z pohľadu dodávateľa (výrobcu, komitenta) ide o väčšiu šancu tovar predať, pokiaľ vie 

dostatočne finančne alebo inak predajcu k predaju motivovať. 

 

 

 Komisný predaj zo strany predajcu  

Prevzatím výrobkov resp. tovaru do komisu nevystavuje ešte dodávateľ predajcovi daňový 

doklad (faktúru). Predajca tento tovar na sklad príjme na základe príjemky za vopred 

dohodnutú cenu. Na cenníkovej položke sa vyžaduje pri príjme takéhoto tovaru zadať 

komisný kód. V parametroch programu je preto potrebné prostredníctvom menu Nastavenia 

– Parametre – záložka Sklad 1a označiť príznak „Používať komisný predaj“. 

 

 
Obr. 1 

 

Obyčajne nebýva zvykom predávať ten istý tovar aj ako komisný a zároveň aj ako nekomisný. 

V prípade, že takáto situácia nastane, daný tovar je potrebné zaevidovať v cenníku na 

dvakrát – ako 2 cenníkové položky, 2 PLU kódy (PLU 1 - Pero modré, PLU 100 – Pero modré 

1).  



 
Obr.2 

  

Ak predajca využíva pri predaji EAN kódy, (v parametroch -  Nastavenia – Parametre – 

záložka Sklad 1a – má označený príznak na „Používať čiarové kódy EAN“), potom je potrebné  

povoliť duplicitu EAN kódu [nebude označený príznak], (PLU 1 aj PLU 100 budú mať v cenníku 

zadané rovnaké EAN kódy).  

 

 
Obr.3 

 

Pri predaji zákazníkovi si predajca zvolí, ktorý z tovarov (nekomisný - pero modré alebo 

komisný - pero modré 1) bude predaný, zo skladu vydaný.  

 

Tovar, ktorý bol poskytnutý predajcovi na komis, predajca predáva svojim zákazníkom a v 

dohodnutom termíne zúčtovania komisného predaja (napr. štvrťročne, k 31.03., 30.06., 

30.09., 31.12.) urobí rekapituláciu.  

 

Prostredníctvom rekapitulácie pohybov, – menu Sklad – Príjemky, výdajky – Ctrl+R alebo 

pravé tlačidlo myši Výpisy rekapitulačné – Pohyby-rekapitulácie podľa PLU – Rekapitulácia 

komisného predaja, predajca zistí stav predaného tovaru od komisného dodávateľa.  

V okne výberovej podmienky je potrebné zadať dátum resp. dátumovo vymedziť obdobie, za 

ktoré chce predajca zistiť komisný stav. Okrem dátumu je potrebné vyplniť komisný kód 

konkrétneho výrobku resp. tovaru.  

 



 
Obr. 4 

 

Následne takúto rekapituláciu zašle predajca dodávateľovi, ktorý mu vystaví faktúru na 

príslušný počet predaného tovaru. Predajca si túto faktúru zaeviduje/zaúčtuje do 

účtovníctva, ale príjemku k tejto faktúre nevytvára, keďže tovar bol na sklad už prijatý.  

 

Príklad 

01.10. si predajca prevezme do komisu 200 ks pier modrých, ktoré príjme príjemkou na 

sklad. Prostredníctvom rekapitulácie komisného predaja k 31.10. zistí (napr. mesačné 

zúčtovanie komisného predaja 0110..3110), že bolo predaných 150 kusov. Rekapituláciu so 

150 kusmi zašle dodávateľovi, ktorý mu obratom vystaví faktúru na 150 ks. Túto faktúru si 

predajca zaeviduje do účtovníctva, ale príjemku už neeviduje, lebo bola vyhotovená 01.10. 

 

K 31.12. 

Program ponúka možnosť vygenerovania tlačových zostáv týkajúcich sa komisného predaja. 

Či už vyššie spomínaná rekapitulácia komisného predaja k dohodnutému termínu zúčtovania 

komisného predaja, ale aj aktuálny stav skladu. Cez menu Sklad – Cenník – pravé tlačidlo 

myši Výpisy alebo Ctrl+V – Stav skladu – Stav skladu podľa PLU (v skladových cenách).  

Pokiaľ sa do výberovej podmienky zadá v políčku „Komisný kód“  2 x apostrof (‘’), program 

vygeneruje zostavu so všetkými položkami, ktoré nie sú komisné, čiže tie, ktorým komisný 

kód nebol zadaný. Ak sa do výberovej podmienky zadá výkričník a 2 x apostrof (!’’), program 

zobrazí zostavu s komisnými položkami, teda tie položky, ktorým bol zadaný komisný kód. 

 

 
Obr. 5 

 



Pokiaľ ide o zistenie stavu skladu k určitému dátumu  alebo k 31.12. potrebné je vybrať si 

z výpisov  - Sklad – Príjemky, výdajky – pravé tlačidlo myši  Výpisy rekapitulačné alebo Ctrl+R 

– Sklad–rekapitulácie – Rekapitulácia skladu. Postup pri zadaní výberovej podmienky je 

rovnaký, ako je uvedený vyššie v rámci aktuálneho stavu skladu v Cenníku.  

 

 Komisný predaj zo strany dodávateľa (výrobcu) 

Dodávateľ realizuje predaj tovaru zo svojho hlavného skladu. V prípade, že nastane situácia 

komisného predaja, urobí presun tovaru určeného na komis z hlavného skladu na podsklad 

„K“ prostredníctvom dokladu VX – Prevodka. Na podsklade „K“ sa automaticky vytvorí 

doklad PX – Príjem z prevodu. Dohodnutým termínom zúčtovania komisného predaja vystaví 

z podskladu „K“ faktúru na základe rekapitulácie komisného predaja zaslanej od predajcu.  

 

Odporúčame vytvoriť novú predvolenú operáciu určenú pre komisný predaj „Prevod na 

komisný podsklad“. Prostredníctvom menu Sklad – Predvolené operácie resp. Ctrl+O – pravé 

tlačidlo myši Pridaj alebo tlačidlo Insert.  

 

 
Obr. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodávateľ si vie zistiť taktiež stav skladu resp. stav každého podskladu, pokiaľ ich má viacero. 

Cez menu Sklad – Cenník – pravé tlačidlo myši Výpisy  resp. Ctrl+V – Stav skladu – Stav skladu 

podľa PLU (v skladových cenách), kde do výberovej podmienky je potrebné zadať sklad, 

ktorého aktuálny stav potrebuje dodávateľ zistiť.   

 

 
Obr. 7 

 


