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Účetní knihy a rozpočty

• Každá knihovna musí mít vytvořenu účetní knihu, která obsahuje 
rozpočty. 

• Účetní kniha je vždy jedna pro knihovnu a zakládá se na fiskální rok (u 
nás od 1.1. do 31.12.). 

• Účetní knihy jsou pod správou UKUK, rozpočty jsou plně v kompetenci 
knihovny

• Počet rozpočtů není omezen
• U rozpočtu se dá nastavit tolerance, aby šlo k rozpočtu připojit faktury 

i po konci fiskálního roku



Účetní knihy a rozpočty

• Účetní knihy a rozpočty jsou v menu Akvizice – Rozpočty a účetní 
knihy

• Po kliknutí na název účetní knihy se zobrazuje celková částka ze všech 
rozpočtů a zároveň na kartě Rozpočty jsou všechny rozpočty, které 
patří pod danou účetní knihu.

• Návod pro rozpočty též na wiki na Rozpočty – Alma WiKi (cuni.cz)







Založení rozpočtu

• Pro založení objednávky je nutné mít v Almě předem založený 
rozpočet

• Rozpočty se zakládají pod účetní knihou v záložce Rozpočty. Ve většině 
případů budete zakládat Přidělený rozpočet

• V prvním kroku se pouze založí rozpočet bez toho, že by v něm byly 
přiděleny finance. Ty se doplňují až dodatečně po založení rozpočtu.

• POZOR – aby rozpočet bylo možné používat, je nutné ho aktivovat. 





Přidělení financí do rozpočtu

• Po založení rozpočtu je potřeba kliknout na název rozpočtu a na 
záložce Transakce kliknout na volbu Přidělit rozpočty. Pomocí této 
volby se doplňují do rozpočtu finance.

• V rozpočtu je možné nastavit, aby systém hlídal, že vázaná částka 
nepřesáhne částku uvedenou v rozpočtu a také o kolik dní může být 
rozpočet používán i po konci fiskálního roku (dokument je objednaný 
v prosinci, ale faktura přijde až v lednu)





Založení objednávky

• Základem pro založení objednávky (knihy nebo seriálu) je 
bibliografický záznam

• Objednávku ze záznamu jde vytvořit buď z vyhledávání nebo z MD 
editoru

• Alma momentálně neodesílá žádné e-maily dodavatelům
• Dodavatelé migrovaní z Alephu, z důvodu očisty dat nemohou 

knihovny samy přidávat dodavatele
• Návod na objednávky na wiki na Objednávka – Alma WiKi (cuni.cz)



Zkratky PO x POL

• Prefix POL – Alma přiděluje prefix POL každé položce nákupní 
objednávky (zkratka pro Purchase Order Line), knihovna nemůže 
změnit

• Prefix PO – Alma přiděluje prefix PO objednávkám (Purchase Order) 
po proběhnutí služby. Jedna objednávka (PO) může obsahovat více 
položek nákupních objednávek (POL). Prefix PO lze změnit pokud 
knihovna chce mít vlastní číslování pro objednávky (nutné použít 
funkci ručního balení, viz dále)







Založení objednávky pro jednorázový nákup 
monografie
• Po kliknutí na volbu Objednávka se objeví obrazovka pro založení 

objednávky
• Pole označená hvězdičkou jsou povinná
• Lze si předem připravit šablonu pro často se opakující údaje
• Po kliknutí na Vytvořit položku nákupní objednávky se založí položka 

objednávky (vždy s předdefinovaným kódem POL-)





Položka nákupní objednávky

• Vždy vygenerovaný kód POL-, ten nelze změnit
• Systém automaticky založí jednotku do lokace, která je v Almě 

přednastavená jako výchozí.
• Systém vytvoří vždy jen jednu jednotku, počet jednotek má vliv jen na 

výpočet ceny nikoliv na počet automaticky generovaných jednotek
• V položce objednávky u monografií jsou povinná pole Dodavatel 

dokumentu, Ceníková cena, počet jednotek a Rozpočet
• Pro vytvoření objednávky slouží tlačítko Objednat nyní (obvykle pro 1 

titul od dodavatele) nebo Uložit a pokračovat (pokud se v objednávce 
nachází více titulů) 





Příjem dokumentu a fakturace

• Je jedno, zda je dokument nejprve přijat nebo nejprve fakturován, na 
pořadí nezáleží



Příjem dokumentu

• Důležitý pro zpřístupnění jednotky v Primu. Dokud není jednotka přijata, je 
stále v akvizici a čtenáři jí nevidí

• Menu Akvizice – Přijmout, záložka Jednorázové – obvykle monografie, 
Pokračující předplatné – seriály

• Jednotku je možné před přijmutím upravit přímo v akvizici (čárový kód, 
signaturu, lokaci apod.)

• Pozor na možnost Ponechat v oddělení – pokud je zaškrtnutá, proces 
akvizice není dokončen

• Status objednávky – obvykle je vidět seznam objednávek se statusem 
Odesláno, je možné změnit dle potřeby

• Více na wiki - Dodání dokumentu, fakturace – Alma WiKi (cuni.cz)







Fakturace

• Menu Akvizice – Vytvořit fakturu
• Dokud není faktura v Almě připojená a zaplacená, tak částka v 

rozpočtu je stále jen vázaná, nikoliv zaplacená
• Fakturu lze připojit ručně nebo z nákupní objednávky. Doporučujeme 

používat volbu Z nákupní objednávky
• Faktura se připojuje k objednávce jako celku a ne k jednotlivým 

položkám (začínající na POL-), objednávku lze ale vyhledat přes číslo 
položky objednávky

• Na kartě Shrnutí lze změnit číslo faktury









Zaplacení faktury

• Založením faktury není faktura automaticky zaplacená
• Alma po založení faktury automaticky zobrazí založenou fakturu, která 

čeká na zaplacení
• Faktury k zaplacení v menu Akvizice – Čeká se na platbu
• Zaplatit fakturu jde přes menu se 3 tečkami, volba Upravit (dodej 

printscreen placení faktury)





Objednat nyní X Uložit a pokračovat

• Objednat nyní – pokud od dodavatele knihovna objednává pouze jeden 
titul. Lze ho pak okamžitě po zpracování objednávky přijmout a fakturovat

• Uložit a pokračovat – pokud knihovna objednává více titulů od jednoho 
dodavatele (např. 5 titulů od Kosmasu). Alma v noci po proběhnutí služby 
sbalí jednotlivé položky do jedné objednávky, která dostane kód PO-
Přijmout jednotky a fakturovat lze v tomto případě až druhý den po 
proběhnutí služby

• Pokud knihovna chce sbalit více objednávek pro jednoho dodavatele dříve 
než proběhne služba (příp. pro změnu prefixu PO za vlastní), je potřeba při 
zakládání objednávky zaškrtnout volbu Ruční spojení (volbu lze zaškrtnout 
při zakládání objednávky, později už to nejde)

• Pro ruční balení je potřeba použít volbu Uložit a pokračovat











Další pole v objednávce, která lze využít

• Ruční spojení – pro zkompletování objednávek více titulů od jednoho 
dodavatele (jen při zakládání objednávky, později nelze změnit)

• Způsob akvizice – nákup v systému dodavatele defaultní, dále výměna nebo 
technické pro EIZ´(jen při zakládání objednávky, později nelze změnit)

• Kódy pro filtrování – statistický údaj
• Tlačítko Uložit pro rozpracované objednávky
• Uložit jako šablonu – pokud by se nějaké údaje často opakovaly, lze si 

předvyplněnou objednávku nastavit jako šablonu a při vytvoření nové 
objednávky jí využít

• Záložka Zájemci - knihovna sem může napsat čtenáře, který má o 
dokument zájem (pro kterého se dokument kupuje). Alma může odeslat 
čtenáři zprávu (pokud byste chtěli využít, napište do redmine, nutné listy 
upravit)



Objednávka pokračujícího zdroje

• Nový titul v knihovně – nejprve je potřeba založit objednávku a až 
poté vypredikovat nová čísla

• Titul již v knihovně je:
• Při zakládání objednávky zaškrtnete volbu Přidat inventář ručně, Alma založí 

objednávku bez holdingu. Číslo objednávky je pak potřeba přidat ručně do 
holdingu. Číslo objednávky pak bude u všech jednotek bez ohledu na to, kdy 
byly přijaty (bude i u dříve koupených čísel)

• Pokud budou objednávaná čísla v jiném umístění, tak založte objednávku 
stejně jako v případě nového titulu seriálu

• Wiki - Přidání objednávky k existující jednotce – Alma WiKi (cuni.cz)





Pokr.

• V objednávce se musí kliknout na "Uložit", ne "uložit a pokračovat"
• Alma hlásí chybějící položky, ale POL vytvoří
• POL se přidruží ručně k holdingu časopisu
• Poté se POL znovu otevře pro editaci a nyní se může objednat
• Aby bylo možné poté přijmout jednotlivá čísla, je nutné čísla 

vypredikovat v holdingu
• Poté je lze postupně v akvizici přijmout



Objednávka a příjem pokračujícího zdroje

• Objednávka pro seriály se moc neliší od objednávky monografie, 
obsahuje navíc povinná pole Datum prodloužení a Období 
připomenutí prodloužení

• Rozsah předplatného v objednávce povinný není
• V menu Přijmout je potřeba si změnit kartu na Pokračující předplatné
• Je nutné kliknout na tři tečky u daného časopisu, ale nesmí se klikat 

na přijmout; klikne se na spravovat jednotky
• U každé jednotky zvlášť je pak možné kliknout na přijmout (přes tři 

tečky)



Nastavení produkčního prostředí

• Pokud se rozhodnete akvizici používat, napište do redmine. UKUK 
musí nastavit oprávnění pro pracovníky + účetní knihu pro knihovnu

• Každá knihovna má jako výchozí pro akvizici jednu sbírku (založeno 
automaticky při migraci). Bude nutná kontrola, zda tato sbírka 
knihovně vyhovuje nebo se má změnit

• Oprávnění nebudeme dávat na funkční loginy


