
ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ LIKVIDAČNÍCH LISTŮ (FAKTUR) 

 

Likvidační list je generován z informačního systému iFIS a v podobě podkladů pro schválení se přenáší 

do aplikace VERSO, kde se likvidační listy elektronicky schvalují. K elektronickému schválení uživatel 

potřebuje identifikační kartu s certifikátem a middlewarem, čtečku karet (externí nebo v klávesnici) 

s ovladačem a PIN.  

 

Práce s aplikací: 

Prvním krokem je přihlášení do aplikace VERSO na webové adrese https://mis.jcu.cz/ (přihlašovací 

jméno a heslo je stejné jako do počítače). V horní nabídce kliknout na Likvidační listy –> zobrazí se 

podnabídka: 

 

Dle filtru: slouží pro snadné filtrovaní požadovaných LL 

Všechny, které mohu vidět: všechny LL, na které má uživatel právo čtení 

Ke schválení: LL, které čekají na uživatelovo schválení (jako příkazce, správce nebo účetní) 

Provést akci: slouží pro konzultanta – LL, ke kterým je vyžádáno vyjádření uživatele (např. k majetku 

apod.)  

 

Postup schvalování: 

Kliknout na záložku „Ke schválení“ – zobrazí se všechny likvidační listy (dále jen LL), které čekají na 

uživatelovo schválení. Otevřít detail LL – pomocí ikony lupy: 

 

https://mis.jcu.cz/


 

Otevře se nové okno s detailem LL (rozděleno na jednotlivé záložky).  

 

Základní údaje: 

Záložka základní údaje obsahuje informace o dodavateli, datum plnění, datum splatnosti, údaje o 

bankovních účtech, částce apod. V dolní části obrazovky je pak možné zobrazit detail objednávky a 

smlouvy (jsou-li k závazku připárovány).  

Originál faktury je možné zobrazit pomocí ikony listu v pravém horním rohu (mezi nápovědou a 

tiskem). 

 



Likvidace řádků: 

Záložka Likvidace řádků obsahuje informace o položkách z faktury a jejich zdrojích financování. Pokud 

je položka hrazená z více zdrojů a má různé příkazce, zobrazují se danému příkazci pouze ty položky 

(zdroje), které mu přísluší.  

 

Příkazce může u každého zdroje individuálně vybrat, zda zdroj schvaluje, neschvaluje, případně si 

může vyžádat vyjádření konzultanta. Jako konzultanta je možné vybrat z číselníku kohokoliv z celé JU.  

V případě vícezdrojových LL je dole tlačítko schválit a podepsat vše (případně neschválit vše).  

 

Upozornění: tlačítka pro schválení zdrojů jsou pouze na záložce Likvidace řádků. 

 

 

 

 

 



Kliknutím na název položky se zobrazí bližší informace – např. údaje o režimu DPH: 

 

Kliknutím na zdroj se zobrazí detailní informace o zdroji – příkazce může zdroj změnit, doplnit údaje o 

rozpočtu, přesměrovat zdroj na jiného příkazce, příp. správce rozpočtu nebo účetní (správce a účetní 

už zdroje měnit nemohou) 

 

 

Evidence majetku: 

Pomocí ikony „+“ je možné k jednotlivým položkám doplnit informace týkající se majetku – o jaký 

majetek se jedná, jeho umístění a zodpovědnou osobu. Smazání položky provedete kliknutím na 

ikonu křížku. Žlutý čtvereček slouží k dopsání poznámky k majetku.  

Příkazce může využít možnost „Vyžádání vyjádření konzultanta“ (na záložce likvidace řádků) například 

k zaslání likvidačního listu odpovědné osobě za pořizovaný majetek, která údaje doplní.  



 

 

Přílohy: 

V záložce přílohy se zobrazují přílohy z objednávky, smlouvy, zakázky, případně další jiné přílohy 

dotažené k závazku v IS iFIS. Jakékoliv další přílohy je možné doplnit opět pomocí tlačítka „+“. 

Smazání položky se provádí ikonkou křížku.  

 

 

Stavy likvidačního listu: 

Založeno: výchozí stav LL odeslaného z iFIS do VERSO 

Ke schválení: fakturantka nebo odpovědná osoba předala LL ke schválení 

Schváleno: všechny zdroje jsou schváleny jak příkazcem, správcem, tak hl. účetní 

Přeneseno: LL je přenesen zpět do iFIS 

Stornováno: LL byl stornován fakturantkou nebo odpovědnou osobou 



Stornováno a přeneseno: po stornu LL je záznam přenesen zpět do iFIS 

 

Helpdesk: 

Veškeré problémy s aplikací prosím hlaste na mailovou adresu verso@rt.jcu.cz, odkud hlášení 
převezme jeden ze správců aplikace a bude je s Vámi řešit. 

  

 

mailto:verso@rt.jcu.cz

