ZÁVAZNÝ POSTUP PŘÍPRAVY SAFEBAGŮ K ODVODU TRŽBY CZK A EUR
» EUR - použít samostatný safebag. Na safebag napsat černým lihovým
fixem EUR (z důvodu samostatného zpracování, odlišně od tržeb CZK)
» CZK - použít samostatný safebag
» Na oba safebagy nalepit čárové kódy klienta.
Používat nové čárové kódy XX XX100 (XX určuje zkratku názvu klienta, XX100
určuje zkratku názvu klienta + číslo prodejny)
- T (tržba – hotovost CZK nebo EUR určená ke zpracování do odvodové banky klienta)
- V (výměna – hotovost určená na požadovanou dotaci mincí a bankovek)
» Na safebag vyplnit odesílatel, tzn. název klienta a číslo prodejny, případně
datum svozu
» Bankovky vložit do safebagu rozděleně dle jednotlivých nominálních hodnot,
uhlazeně, rovně dle stran a směru tisku vždy lícem
– přední stranou nahoru (tzv. hlava na hlavu). Bankovky by měli
být vloženy do bankovní pásky.

1

ZÁVAZNÝ POSTUP PŘÍPRAVY SAFEBAGŮ K ODVODU TRŽBY CZK A EUR
» Řádně vyplněnou a podepsanou výčetku CZK nebo EUR vložit do postranní kapsy
safebagu – prosím nevkládat výčetku dovnitř obalu k tržbě.
» Před vložením mincí do safebagu musí být mince nejdříve vloženy do papírového
nebo mikrotenového sáčku, odděleně od bankovek.
» Vypsat žlutý dodací list, na kterém bude uveden odesílatel a příjemce – G4S,
SZH Praha, resp. SZH Brno – rozlišení dle smluvního regionu zpracování; toto platí
pro případ zpracování hotovosti přímo na G4S SZH Praha nebo SZH Brno.

» Vypsat bílý dodací list, na kterém bude uveden odesílatel a příjemce – konkrétní
banka či jiný příjemce odlišný od G4S ; toto platí pro případ převozu a přepravy zásilky,
která není určena ke zpracování na G4S SZH Praha nebo SZH Brno.
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Odvody tržeb na prodejnách
K odvodu tržeb do banky jsou používány různé druhy safebagů
(jednorázových samolepících bezpečnostních obalů) a čárové kódy klienta
(kódy,které jsou používány pro elektronickou evidenci a správné zařazení
poboček jednotlivých klientů v interních programech G4S).
Safebagy, čárové kódy a bankovní pásky objednává prodejna u agentury G4S
na čísle 283 021 234.
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