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1. O programu: 

Tento program umožňuje sledovat informace o stavu a pohybech zboží ve skladu. 
Program pracuje v prostředí 32-bitového (nebo 64-bitového) operačního systému MS-
Windows verze 7, 8, 10.  

Mezi jeho hlavní úkoly patří sledování aktuálního stavu zásoby v rozsahu do 10.000 
druhů zboží. Zásoba je rozčleňována na: 

a) Zboží, které je k dispozici 

b) Zboží, které je u komisních odběratelů 

c) Zboží, které je poškozené a čeká se na jeho vrácení či výměnu 

Sledovanými pohyby jsou: 

a) Příjem zboží - nákup 

b) Příjem zboží - převedený z jiných středisek firmy 

c) (Vnitro)výdej zboží - do spotřeby, do komise nebo na jiné středisko firmy 

d) Prodej na fakturu 

e) Prodej za hotové (pokladna) 

Každá skladová karta je identifikována 9-místným alfanumerickým kódem ve tvaru "sss-
čččččč", kde "sss" označuje zbožní skupinu a "čččččč" pořadové číslo.  
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Program umožňuje export vystavených faktur do ekonomického SW od téhož 
autora. Dále můžete využít přenosu výdejek do dalších skladů (převod z centrálního 
skladu do střediskových podskladů), kde se tyto výdejky transformují na příjemky. 
Kdykoliv můžete zjistit aktuální stav zboží u svých komisních odběratelů podobně jako 
stav zboží, u kterého probíhá reklamační řízení. Program tiskne celou řadu různých 
tiskových výstupů se značnou variabilitou nastavitelných parametrů.  

   Program může pracovat v prostředí počítačové sítě. Jednotlivým uživatelům lze nastavit 
přístupová práva, zamezující vstup do zvolených modulů programu. 

2. Doporučená konfigurace počítače 

Přestože program poběží na jakémkoliv počítači třídy PC, pracujícím v operačním 
systému MS-Windows 7 a vyšším, doporučuje se tato minimální konfigurace: 

- Kapacita operační paměti RAM nejméně 1 GB. 

- Kapacita volného místa na pevném disku aspoň 10 GB. 

- Kvalitní zálohovací zařízení (externí usb-disk, flash-disk). 

- Libovolná inkoustová nabo laserová tiskárna na tisky běžných přehledů a dokladů. 

- Úzká jehličková tiskárna na prodejní doklady (připojená prostřednictvím paralelního 

   portu LPT) je vítána. 

- V souvislosti s elektronickou evidencí tržeb je nutné prostředí .NET Framework 4.5. 
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3. Instalace programu do počítače: 

3. a. Z CD-disku: 

- Po založení CD disku se po chvíli automaticky vyvolá automatický spouštěč  

   (tzv. AutoRun). Ten spustí zaváděcí program "Setup.exe". 

-  Pokud se zavaděč automaticky nevyvolá, postupujte takto: 

- Klikněte myší na "Tento počítač". 

- Zvolte ikonu označující "CD-mechaniku" a myší na ní poťukejte. 

- Zde spusťte program "Setup.exe". 

- Dále pokračujte dle možností instalátoru. 

3.b. S využitím internetu 

- na požádání Vám poskytovatel programu zašle předinstalovaný program v zazipovaném 
souboru e-mailem nebo přes prostředníka (například přes www.uschovna.cz) 
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4. Spuštění programu:    

Poté, co spustíte program, budete dotázáni na své přístupové heslo. Po jeho zadání se 
objeví  následující obrazovka: 

 

V této nabídce se každému uživateli aktivují jen ty funkce, které jsou povoleny pro jeho 
přihlášení. Přihlášený uživatel je zobrazen v levém spodním rohu okna. V záhlaví  okna 
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(1) se dočtete informaci o aktuální verzi programu (to má význam pro porovnání při 
případné aktualizaci programu - nová verze). O něco níže se nalézá tzv. „rozbalovací 
nabídka“ (2), kde naleznete zejména různé tiskové přehledy, exportní či zálohovací 
funkce. Vlastní programová nabídka je řešena dlaždicemi (3), které aktivujete kliknutím 
myši. V pravém horním rohu se také dozvídáte, zda je aktivní Elektronická Evidence 
Tržeb + pro kontrolu vidíte aktuální (dnešní) datum. 

 

5. Práce s programem - ovládání: 

5.1. Spouštění funkcí: 

Ovládání programu je řešeno tak, aby uživateli nečinilo žádné větší potíže. Jednotlivé 
funkce lze vyvolat kliknutím myši na příslušnou dlaždici. Řada disponuje i tzv. 
"Klávesovou zkratkou" (ta se aktivuje kombinací <Alt> (nebo <Ctrl>) +<klávesa>). 
Jednotlivá dialogová okna programu mohou navíc obsahovat i nabídky, které se 
"rozbalují" z horní části okna směrem dolů. I tyto nabídky mají, ve většině případů, 
přiděleny klávesové zkratky. 

5.2. Řazení tabulek: 

Pokud se uvnitř programu vyskytují tabulky (skladový seznam, číselníky, doklady s 
transakcemi, ...), je možné je řadit dle celé řady hledisek. Hlediskem se obvykle míní 
sloupec tabulky. Chcete-li tabulku seřadit dle údajů v příslušném sloupci, stačí kliknout 
myší na záhlaví sloupce v tabulce. Sloupec, dle kterého je tabulka seřazena, má jinak 
podbarvené záhlaví. 
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5.3. Zadávací okna - formuláře: 

Vyplňujete-li údaje uvnitř zadávacích formulářů, můžete se mezi jednotlivými políčky 
(okénky) přesunovat mimo jiné i klávesami <šipka nahoru>, <šipka dolů> či <Enter>. 
Klávesa <Esc> může mít někdy funkci spjatou s tlačítkem "Zapsat" a jindy s "Přerušit". 

5.4. Vyplňování údajů do tabulek: 

Pokud některá tabulka umožňuje přímé zadávání údajů, lze se do sloupců po pravé straně 
přesouvat stiskem klávesy <Enter>. Vracet se doleva lze naopak dvoj-klávesou 
<Ctrl>+<šipka vlevo>. 
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6. Práva obsluhy: 

Program umožňuje nastavení individuálních přístupových práv každému jeho uživateli. 
Tím lze omezit (nebo naopak povolit) užívání jednotlivých funkcí programu. Tato práva 
smí nastavovat jen uživatel mající tzv. "Absolutní právo". Automaticky má toto právo 
přidělen vždy první evidovaný uživatel (implicitně "Supervisor") - ten také nemá 
standardně (po prvním nahrání programu) přiděleno žádné heslo (tj. do programu se 
přihlásí jen stiskem <Enter>) 

 

   Přidání uživatele je vázáno na zadání jeho přístupového hesla v levém spodním rohu 
obrazovky (1). Poté, co toto heslo potvrdíte stiskem klávesy <Enter> nebo stisknutím  
tlačítka "OK", objeví se formulář, ve kterém jednak vyplníte jméno uživatele a dále 
nastavíte jeho práva (případně mu změníte i heslo) – to lze kdykoliv měnit tlačítkem 
„Opravit“ (2).  Uživatele lze vymazat funkcí „Zrušit“ (3). 
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7. Přihlášení se do programu 

Přihlásit se do programu lze vyplněním platného přístupového hesla. Toto heslo se 
vyplňuje vždy při vstupu do programu. Dále se na něj program ptá při ukončení práce s 
modulem "Prodej za hotové" a konečně lze toto přihlášení vyvolat ručně, klávesovou 
zkratkou:  <Ctrl>+<Alt>+<H>. 

Program, po zadání hesla, vyhodnotí situaci a odpojí ty funkce programu, do nichž 
uživatel nesmí mít přístup. Přihlašovací dialog vypadá takto: 
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8. Konfigurační nastavení: 

  

Zde můžete nastavit 
mnoho důležitých 
parametrů, které 
přiblíží fungování 
programu co nejblíže 
k Vašim potřebám.  

Nastavení je 
rozděleno do několika 
oblastí - viz horní část 
okna (Z).  
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O nejdůležitějších nastavitelných parametrech se krátce zmíníme: 
Oblast: Hodnota: Poznámka: 
Cesty Databáze - kde jsou umístěny 

datové soubory 
Zde nastavujete cestu k datovým souborům, 
zejména v případě síťového zpracování skladu. 

Zobrazení Tisknout i rabat na výdejkách? V případě, že na výdej zboží neposkytujete žádnou 
slevu z ceny (rabat), nemusí se tento údaj vůbec 
tisknout. 

 Při vyjadřování množství v tisku 
si přejete nezobrazovat nuly za 
desetinnou tečkou? 

Pokud zaškrtnete, nebudou se v některých 
sestavách ukazovat nuly za desetinnou tečkou (jiné 
hodnoty však ano). 

 Protokol o převzetí zboží do 
reklamačního řízení tisknout na 
úzké tiskárně? 

Má význam hlavně na prodejně, kdy zákazník 
přinese poškozené zboží a my mu vytiskneme 
doklad o převzetí tohoto zboží. 

Pravidla Sazby DPH Pro případ, že dojde ke změně sazeb DPH, můžete 
zde tyto sazby opravit. Tím se automaticky změní 
sazba DPH všude ve skladu, počínaje okamžikem 
této změny. 

 Na kolik desetinných míst... Můžete nastavit přesnost vyjadřovaného množství 
či cen. 

 Stačí Vám tři cenová pásma? Pokud ne, může mít každá karta až 6 cenových 
pásem (na prodejní ceny). 

Pravidla Preference cen (s/bez) DPH? V různých situacích (dokladech) můžete určit, zda 
preferujete konečnou cenu s/bez DPH. 

 Opravy nákupních cen 
provádět jen v pohybech 
následujících za příjmem? 

Program umožňuje v některých funkcích (např. 
Velká rekonstrukce) provést tzv. "docenění" zboží, 
tj. dodatečné doplnění nákupních cen dle 
příjmových dokladů. Zaškrtnutím této hodnoty se 
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akce urychlí, neboť bude doplňovat ceny až do 
dokladů, které následovaly za příjemkou. 

 Předvolené skupiny... Můžete nastavit, jakou trojkombinací budou začínat 
skladové karty pro obaly a reklamní předměty 
(dárky). Tyto dvě popisované skupiny mají odlišný 
přístup v cenové oblasti: neuplatňuje se u nich 
metoda "FIFO" (tj. první do skladu = první ze 
skladu) ale dochází u nich k váženému 
průměrování cen. Program jim přiděluje jednotný 
vnitřní kód (IK=*). 

 Průměrovat nákupní ceny u 
komisních pohybů? 
 
(Odpojeno od verze 19, kdy 
tato funkce pozbyla významu!) 

V případě, že pracujete s komisním zbožím, stává 
se, že při zúčtování prodaného zboží v komisi se 
programu nepodaří ve všech případech určit 
správný vnitřní kód (IK), který by odpovídal výdeji 
do komise. V takovém případě dojde k rozdílu v 
nákupních cenách mezi výdejem a prodejem. 
Průměrování tuto chybu může "snížit"-na úkor 
přesnosti obratů. 

Prodej Rozlišovací značka (úsek) Maximálně dvouciferné číslo, které se bude 
tisknout na třetí a čtvrté pozici čísla prodejního 
dokladu. 

 Zaokrouhlení faktury Na kolik desetinných míst si přejete zaokrouhlovat 
faktury? 

Prodej Cenové pásmo u prodeje za 
hotové 

Zadáte písmeno A, B, C,... označující cenové 
pásmo, které se použije u prodeje za hotové. Toto 
pásmo se použije pro "neznámého" zákazníka (tj. 
toho, který nemá nastavené cenové pásmo ve své 
kartě). 

 Pokladní stvrzenky... Zde nastavujete zejména výstupní port LPT 
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adresující úzkou jehličkovou tiskárnu pro pokladní 
stvrzenky. Dále výstupní češtinu, kterou tiskárna 
disponuje od výrobce. Také se zde může nastavit 
zaokrouhlení prodejního dokladu nebo počet 
tisknutých kopií a podobně. 

 Umožnit výdej (prodej) do 
mínusu? 

Toto nastavení použijte až v tom nejkrajnějším 
případě. Pokud totiž prodáváte zboží "do mínusu", 
nemusí být v tabulce zásoby na skladové kartě 
známa nákupní cena a spojovací vnitřní kód zboží 
(IK). Potom se mohou objevit účetní rozdíly v 
hodnotě skladové zásoby. Rovněž se můžou 
objevovat problémy na kartách zboží v tabulce 
"Zboží k dispozici". 

Texty ... Zde můžete nastavit adresu prodejny, informaci o 
registraci firmy v obchodním rejstříku, prohlášení o 
shodě a podobně... 
   V případě, když máte sklad na více prodejnách, 
je vhodné vyplnit údaj "Tisk v záhlaví", kam zadejte 
název prodejny. Na každé tištěné sestavě se tento 
údaj objeví a v účtárně budou mít o starost méně. 

Přenosy ... Jedná se o čísla účtů pro export vystavených faktur 
do podvojného účetnictví WU (od stejného autora 
programu). 

9. Práce s číselníky 

Pro urychlení a systematizování práce programu jsou nezbytné tzv. "Číselníky". Jedná se 
o tabulky často se opakujících údajů, které si uživatel vybírá (a zapisuje) prostřednictvím 
nějakého klíčového údaje. Následuje popis důležitých číselníků: 
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  Firmy (obchodní partneři) 

- Seznam dodavatelů a odběratelů zboží. Jednotliví obchodní patrneři jsou evidováni pod 
svým "DIČ". Pokud firma "DIČ" neuvede (nebo jej nemá), lze na místo tohoto údaje 
vyplnit i cokoliv jiného, například příjmení či IČO a podobně. Pokud vyplníte místo DIČa 
nějaký jiný údaj a po určité době se DIČo dozvíte, je možné toto DIČ změnit a to i ve 
všech již dříve vytvořených dokladech. Tuto funkci vyvoláte prostřednictvím nabídky 
"Úpravy" nebo kliknutím pravého tlačítky myši v tabulce firem. 

    Jednotlivé obchodní partnery lze vytisknout. Buď jako adresní štítky nebo jako 
řádkový telefonní seznam. Zde platí, že tisknout lze buď všechny evidované firmy nebo 
jen ty, kterým klávesou <F1> nastavíte tiskový příznak. 

Seznam firem lze exportovat. V hlavní programové nabídce klikněte myší na nabídku 
"Export" a zde vyberte "Export firem". V jiném skladovém programu (nebo účetnictví) 
lze pak tyto firmy obdobným způsobem naimportovat (ve skladu v hlavní nabídce 
"Import" a zde funkce "Import firem").  

Zadávací formulář obchodního partnera obsahuje zejména tyto údaje: 
Údaj: Popis - poznámka: 
DIČ (nebo klíč) Jednoznačným způsobem určuje kdekoliv v programu příslušného 

obchodního partnera. 
IČO  
Fakturovat firmě s DIČ: Pro případ, kdy firma disponuje sítí poboček (odběratelů) je 

někdy nutné evidovat tyto pobočky jednotlivě. Fakturace se však 
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provádí pro zde uvedeného obchodního partnera. 

Adresa... Je rozdělena na sídlo firmy a tzv. "zasilatelskou adresu". Je-li 
obojí shodné, nemusíte "Zasilatelskou adresu" vyplňovat. 

Telefon, E-Mail Slouží pro tisk telefoního seznamu. 
Salda: 
"Přijaté zálohy" a  
"Dárkové body" 

Automaticky se upravují na základě jednotlivých pohybů zboží (a 
přijatých záloh). 

Nasmlouvaný rabat (v%) Pokud chcete zákazníkovi poskytnout například množstevní 
slevu, můžete zde zadat její výši v procentech. 

Nasmlouvané cenové pásmo Zadejte příslušné pásmo A,B,C... (N pro nákupní ceny) 
Do prodejních dokladů se bude ze skladové karty přebírat 
příslušná prodejní cena. 

Uhrazování Vyberte některou formu dohodnuté úhrady faktur. 
Obvyklá splatnost Má význam při bezhotovostním uhrazování faktur. Nastavíte 

počet dnů, které se přičtou k datumu vystavení a tak vznikne 
datum splatnosti. 

 

  Úseky (střediska): 

Střediskem se myslí pobočka firmy (například prodejna). Střediska mají význam při 
vytváření vnitro-výdejek, kdy umožní sledovat objem výdeje zboží na jednotlivé 
prodejny. Klíčem je až šestimístné alfanumerické označení (kompatibilita se 
účetnictvím). Pro práci ve skladu se doporučuje používat maximálně dvoumístné číselné 
značení. 
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  Výrobci 

Slouží pro rozčlenění skladových karet dle výrobních značek zboží a poté v návaznosti 
umožňují určovat tzv. "Individuální slevy (ceny)". 
 

 SPZ - vozidla 

Tento číselník eviduje jednotlivá vozidla firmy převážející zboží. Ve spojitosti s kartami 
zboží a nosností jednotlivých vozidel umožňuje hlídat vytížení (přetížení) nákladu. 

 

 Individuální slevy - ceny 

Prostřednictvím zde zadaného nastavení lze individuálním způsobem nastavit ceny pro 
jakéhokoliv odběratele. Možnosti nastavení jsou dvě: 

a) Ve spojení s výrobcem zboží lze nastavit slevu v % a dobu její platnosti 

b) Ve spojení s konkrétním kódem zboží lze nastavit novou (specifickou) prodejní cenu 
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 Sortimentní skupiny / rabaty 

Zde můžete popsat jednotlivé používané zbožní skupiny (první trojčíslí kódu zboží) pro 
pozdější snažší orientaci. V případě, že je to tak nastaveno v konfigurační instalaci 
programu, může program určovat při výdeji a prodeji rabat dle těchto zbožních skupin 

  10. Přijaté zálohy 

Pro případ, že chcete využít zálohového placení faktur, můžete v hlavní nabídce vyvolat 
stiskem <Ctrl>+<L> vyvolat tabulku přijatých záloh ("Pohyby" - "Přijaté zálohy"). Zde 
se zadává každá přijatá platba - záloha. Ta ovlivní příslušný údaj o zůstatku zálohy na 
kartě zvoleného klienta. 

  11. Sklad (ceník) 

Jedná se o nejdůležitější tabulku programu. Obsahuje informace o jednotlivých 
skladových kartách. Každá skladová karta je identifikována svým jedinečným klíčem 
(kódem), který zabezpečuje rychlé vyhledání příslušného zboží. Tento klíč má následující 
strukturu: 

"sss-čččččč " (Kde "sss" označuje sortimentní skupinu a "čččččč" je pořadové číslo zboží 
v rámci této skupiny). Alternativně lze v konfiguračním nastavení zadat požadavek na 13-
místný alfanumerický klíč. 
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Poté, co vstoupíte do modulu "Sklad", můžete si listovat v seznamu zboží: 

 

Chcete-li přidat novou kartu, stačí v levém dolním rohu (2) zadat dosud neexistující kód 
zboží a potvrdit toto zadání stiskem klávesy <Enter> nebo kliknutím na "OK".  

Užitečná pomůcka je klávesa <F11>, která určí první volné pořadové číslo zboží ve Vámi 
zadané skupině zboží. V takovém případě naťukejte první tři znaky klíče (skupinu) a poté 
stiskněte <F11>. 

Hledáte-li zboží dle názvu, zadejte požadovaný výraz (3) dole pod tabulkou a budete 
nastaveni na první vyhovující položku. Chcete-li v tabulce pouze určité zboží, použijte 
funkci „Filtr“ (5). Tabulku lze seřadit dle jednotlivých sloupečků (1) – stačí kliknout na 
sloupec a podle něj se tabulka setřídí. Vybrané parametry (4) nastavujete vpravo dole. 
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 Rušení existující skladové karty je možné jen v případě, jestliže karta má nulovou 
skladovou zásobu. I v tomto případě však karta nezmizí úplně, ale přemístí se do archivu. 
Tam bude k dispozici pro případné tiskové výstupy. Důležité: Nikdy nepřidělujte dříve 
používaný kód nějakému jinému zboží. Mohlo by to vážně narušit vypovídací schopnost 
skladu. 

 Oprava skladové karty je možná jen do určité míry. Lze měnit například prodejní ceny, 
název a sazbu DPH. Nelze však v žádném případě opravovat nákupní ceny ani skladovou 
zásobu. Tyto údaje se mění automaticky, dle příslušných skladových pohybů. 

Skladová karta každého evidovaného zboží je rozčleněna na tři části: 

<F1> Popis zboží 

<F2> Zásoba 

<F3> Malá skladová karta 

Protože části "<F2> Zásoba" a "<F3> Malá skladová karta"  slouží jen k nahlížení do 
tabulek s nákupními cenami, zásobou a posledními 35 pohyby, zaměříme se na "<F1> 
Popis zboží": 

 
Údaj: Popis: 
Zbožní skupina Automaticky se převezme ze skladového klíče(první tři znaky). 

Tato skupina může mít význam pro přidělování rabatních slev u 
prodeje (je-li to nastaveno v konfiguračním nastavení 
programu). 
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EAN - čárový kód Zatím bez významu. 
Popis - název zboží Maximálně 40 znaků. 
Měrná jednotka Například "ks", "m", "kg" (základní jednotka). 
Hmotnost zboží v kg Pro případ, že chcete hlídat vytížení vozidel při expedici. 
Spojené zboží Jedná se o případy, kdy se při prodeji jednoho zboží 

neodmyslitelně prodává i jiné zboží (například mobilní telefon + 
SIM karta, nebo třeba pivo + lahev). Pokud vyplníte spojenou 
kartu, bude se při každém pohybu vždy automaticky generovat 
druhý řádek (tj. prodáte-li mobilní telefon, vyúčtuje se 
automaticky i SIM karta). 

Kód výrobce Má význam v případě, že budete využívat uplatňování slev dle 
výrobců zboží (viz výše popsané číselníky - "Individuální slevy 
– ceny". 

Spojené množství - 
počet jednotek v jednom 
balení 

Zatím není využito. 

Spojené zboží Zatím není využito. 
Dárkový bonus Váže se k prodeji jedné měrné jednotky (například kusu). Na 

kartě klienta ovlivní kolonku "Saldo dárkových bodů" o násobek 
zakoupeného množství a zde uvedené hodnoty. V případě 
dárkového materiálu se zde uvede záporné číslo (neboť má za 
úkol při výdeji dárkových/reklamních předmětů snižovat stav 
salda dárkových bodů). 

Datum ukončení akce Je-li vyhlášena cenová akce na toto zboží, zadejte datum, do 
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kterého tato akce trvá. Až do té doby nebude možné na toto 
zboží uplatnit slevu (rabat) při výdeji ani při prodeji. 

Ceny prodejní Až 6 cenových pásem (A až F) - dle nastavení v konfigurační 
instalaci. Zadáte-li cenu bez DPH, dopočítá se cena s daní.  
A naopak. Podmínkou pro dopočet ceny je skutečnost, že "ta 
druhá" cena, která se má dopočítat není vyplněna. Je-li mezi 
cenami rozdíl (chyba) větší než 10 haléřů, program tyto ceny 
podbarví červeně. 

 

11.1. Tabulka zásoby & Interní kód zboží 

Každý příjem zboží na sklad se připojí na nejspodnější volný řádek v tabulce zásoby (ta 
může mít maximálně 10 řádků). Při té příležitosti se vygeneruje tzv. interní kód tohoto 
zboží (IK). Díky tomuto systému je každý následující pohyb tohoto zboží adresní a lze 
mu kdykoliv dodatečně přidělit správnou nákupní cenu (v případě, že nebyla v okamžiku 
příjmu přesně zadána). 

   Při výdeji (prodeji) zboží se odebírá požadované zboží z nejhořejšího řádku tabulky 
zásoby. Tím je zajištěno fungování systémem "FIFO" (první do skladu = první ze 
skladu). Nestačí-li při požadovaném výdeji množství v prvním řádku tabulky, dobere se 
ze druhého, případně až ze třetího řádku tabulky. Pokud by ani to nestačilo, musíte zadat 
více řádků na výdejní (prodejní) doklad. 

 Specialitou je interní kód "*" (hvězdička). Tento kód je vyjímečný tím, že zabírá vždy 
jen jeden řádek v tabulce zásoby. U něj dochází k tzv. "váženému průměrování ceny" 
(tj. ne k metodě FIFO). Tento kód se přiděluje zboží se sortimentní skupinou "Obaly" a 
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"Reklamní materiál" (nastavíte v konfigurační instalaci). Kromě toho je 
možné využít tohoto efektu i u jiných skladových karet. Zde stačí zadat hvězdičku do 
názvu zboží. Zde jen zmíním skutečnost, že dojde-li u kterékoliv karty k průměrování 
nákupní ceny, nelze to již vypnout. 

 

11.2. Speciální operace se skladovou tabulkou: 

Tyto akce naleznete v nabídce - záložka "Úpravy". Rovněž je možné je vyvolat kliknutím 
pravého tlačítka myši do tabulky - seznamu skladových karet.  Jedná se o tyto funkce: 

 a) Změna nákupní ceny zboží 

Tato funkce nalezne všechny existující výskyty určeného zboží (dle vnitřního kódu - IK) 
a u nich opraví nákupní cenu. Protože tato akce má zásadní dopad na účetní stav skladové 
zásoby a na provedené pohyby a projeví se tak ve výstupech do účetnictví, pak není 
žádoucí ji využívat v případě, kdy ovlivní situaci v již ukončeném měsíci (tj. příliš dlouho 
zpětně). 

 b) Sjednocení I-Kódů na kartě 

V případě, že hrozí přeplnění karty skladové zásoby (tabulka nákupních cen má jen 10 
řádků) nebo při jiné příležitosti) můžete spustit tuto funkci. Tabulka se spojí do jednoho 
řádku. Nákupní ceny budou zprůměrovány. K této akci dojde i automaticky, hrozí-li při 
příjmu nového zboží k "přetečení" této tabulky. 
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 Výběrový filtr (<Ctrf>+<F>) 

Umožní ponechat na obrazovce (zobrazí v tabulce) jen ty druhy zboží, které splňují Vámi 
nastavené výběrové parametry. Pokud při nastavování výběrových kritérií kliknete na 
tlačítko "Inicializace", nastaví se hodnoty tak, aby se vybralo veškeré zboží. 

 Rekapitulace zásoby (<Ctrl>+<F9>) 

Tato funkce zobrazí aktuální informaci o skladové  zásobě. Tato informace vyjadřuje 
hodnotu zboží, které je právě nyní majetkem firmy (na skladových kartách). Zboží se 
rozdělí na tři skupiny ("K dispozici", "V komisi" a "Poškozené zbožíV reklamaci"). O 
každé skupině se dozvíte informaci o počtu evidovaných měrných jednotek a celkové 
hodnotě v nákupní ceně. 

11.3. Práce s tabulkou - informativní specifika: 

Při prohlížení skladové tabulky můžete narazit na barevné odlišení některých okének. 
Rovněž se v některých sloupcích tabulky můžou objevit informační značky. Zde je jejich 
vysvětlení: 
Specifikum: Popis: 
Sloupec "Akce 
do:" 
- zelené 
podbarvení 

Právě probíhající cenová "Akce". U tohoto zboží nelze zadávat rabatní 
slevu při jeho vyskladnění (výdeji a prodeji). 

Sloupec "Akce 
do:" 
- červené 

Cenová "Akce" již skončila. Je vhodné vstoupit do této karty a datum 
"Akce do:" vynulovat. 
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podbarvení 
Sloupec "Zásoba:" 
- červené 
podbarvení 
- značka "!" 

Zřejmě narušená skladová karta. Nesouhlasí rozložení zásoby s 
údajem "Zásoba celkem". Současně se tu může objevit i příznak "!". 

Sloupec "Zásoba:" 
- zelené 
podbarvení 
- značka "<" 
- značka ">" 
- značka "x" 
- značka "C" 

Skladová karta obsahuje "podivnosti" v tabulce nákupních cen. Buď 
zde mohlo dojít k tomu, že některý řádek této tabulky obsahuje 
záporné množství (při metodě FIFO by se taková věc stát neměla, 
nicméně chybným zásahem obsluhy - zadání nesprávného IK při 
návratu zboží - k tomu dochází). Tato situace je vyjádřena značkou: 
"<". 
Dalším sledovaným jevem je přílišné naplnění tabulky nákupních cen. 
Tabulka má 10 řádků. V běžné praxi se nemůže stát, že tabulku 
zaplníte na více než 3 až 5 řádcích. Pokud k tomu dojde, vyjádří se 
tato situace symbolem ">". 
Pokud nastanou obě situace zároveň, objeví se tu příznak "x". 
A konečně může nastat situace, kdy se rozchází na kartě prodejní cena 
bez daně s prodejní cenou včetně DPH o nastavenou toleranci 
(standardně 0,50 Kč). Takový případ je označen symbolem "C". 
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12. Pohyby 

Pohybem se myslí jakýkoliv přesun zboží do/ze skladu. Program umožňuje evidovat čtyři 
základní druhy pohybů. Ty jsou popsány na následujících stránkách: 

    12.1. Příjem na sklad 

Příjem zboží na sklad má za úkol zvýšit zásobu na skladě. Ovlivnit lze zboží "K 
dispozici" nebo "Poškozené". Obvykle se za příjem považuje nákup zboží od našich 
dodavatelů.  

Zvláštním případem příjmu je však i zavádění počátečního - inventurního stavu, ke 
kterému dochází v okamžiku, kdy s programem začínáte pracovat. V tomto případě je 
důležité, aby datum tohoto pohybu nezasáhl do běžného účetního období. Co je tím 
míněno? Pokud se například rozhodnete, že program začnete používat 1. ledna 2003, 
zadejte datum inventurního příjmu 31.12.2002.  

Funkce, které lze vykonávat s příjmovými doklady: 
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  Přidat (<Ctrl>+<P>)   

Založí nový příjmový doklad. Předtím se Vás zeptá na datum. Poté, co vytvoření nového 
dokladu potvrdíte, objeví se prázdný příjmový doklad, do něhož zadáte DIČ dodavatele a 
variabilní symbol. Kromě toho můžete zaškrtnout, zda se jedná o reklamaci. 

Zvláštním údajem příjemky je označení toho,zda znáte či neznáte nákupní ceny 
veškerého přijímaného zboží. Pokud tuto kolonku neoznačíte, nebude se doklad 
považovat za uzavřený. Poté (až do zaškrtnutí kolonky) bude v tabulce příjemek 
označen červenou značkou. 

  Opravit  (<Ctrl>+<O>):           

Umožní vstoupit do neuzavřeného dokladu. V něm můžete přidávat, opravovat a rušit 
jednotlivé řádky. Jeden doklad může obsahovat až 30 zbožních řádků. Pokud Vám  tato 
kapacita nestačí, bude třeba použít více příjmových dokladů. 

  Zrušit  (<Ctrl>+<Z>)    

Zruší příjmový doklad. Nelze zrušit doklad, který obsahuje nějaké řádky. Chcete-li 
příjmový doklad zrušit, musíte nejprve smazat jeho obsah. 
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Práce s jedním řádkem příjemky: 
 
Při zadávání jednotlivých řádků příjemky jste dotazováni na několik údajů. Zde je jejich 
stručná charakteristika: 
* Kód zboží      - Lze ho přímo zadat, nebo vyhledat  stiskem klávesy <F9>.  
                Pokud chcete nahlédnout do skladové karty, stiskněte při   
                zadávání kódu klávesu <F7>. Chcete-li založit novou skladovou  
                kartu, naťukejte první tři znaky klíče (skupinu) a poté stiskněte  
               <F11> - program automaticky stanoví první volné pořadové číslo  
                                       zboží v rámci zadané skupiny. 
* Nákupní cena/J             - Nezapomeňte přesně vyplnit nákupní cenu. 
* Interní Kód zboží (IK) - Automaticky se přidělí pro každý nový příjem.  
                                                   S  vyjímkou  obalů a dárkových (reklamních) předmětů,  
                                                   kdy se přiděluje kód „*“ je přiděleno pořadové číslo.                       
                                                   Pouze u storno-příjemky (kdy se zadává množství se                                                                                    
                                                   záporným znaménkem, je nutné tento kód  ručně vyplnit).  

 

 Tisk   (<F4>)    

Příjmový doklad lze vytisknout. Předtím lze  určit cenové pásmo, ve kterém se má 
doklad vytisknout. 
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Speciální operace, které lze provádět s příjemkami: 

 Oprava datumu na příjemce  (<Ctrl>+<Alt>+<D>) 

Umožní dodatečnou změnu datumu na již uzavřeném příjmovém dokladu. Tato změna se 
promítne i na skladových kartách. Každá změna je automaticky protokolována. 

 Načtení (import) příjemek   (<Ctrl>+<F3>) 

Umožní načíst z diskety (A:) výdejky (z jiného střediska - například hlavního skladu) a 
tyto výdejky převede na příjemky. Již jednou načtená výdejka se opakovaně nenačte. 

 

  12.2. Výdej ze skladu 

Výdej snižuje skladovou zásobu zboží ("K dispozici" a "V Reklamaci"). Kromě toho (je-
li zaškrtnuto "Výdej do komise") navyšuje stav komisního zboží (tj. přesouvá zboží z 
"K_dispozici" do "V komisi"). Výdej může probíhat ve všech cenových pásmech (N, A 
až F). Lze u něj (jako u jediného pohybu) určit úsek (středisko) - například prodejnu, do 
které zboží přesouváte. 

   Dalším možným použitím tohoto pohybu je oprava skladové zásoby (v závislosti na 
škodách, inventurních rozdílech, spotřebě pro interní použití a podobně). 
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Funkce, které lze vykonávat s výdejními doklady: 

 Přidat  ( <Ctrl>+<P>)  

Založí nový doklad. Před založením musíte zadat datum výdeje. Poté zadáte úsek a DIČ 
odběratele. Tyto údaje nelze na dokladu později měnit jinak, než použitím speciální 
opravné funkce (viz níže). 

 Opravit (<Ctrl>+<O>)  

Opraví doklad v případě, že disponujete příslušným právem k tomuto úkonu.  

 Zrušit  (<Ctrl>+<Z>)  

Zruší zvolený doklad. Nelze zrušit doklad,  který obsahuje nějaké řádky. Chcete-li takový 
doklad zrušit, musíte nejprve smazat jeho obsah. 

 Tisk   (<F4>)    

Výdejový doklad lze vytisknout.  
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Obsluha jednotlivého řádku výdejky je shodná s obsluhou jednoho řádku faktury i 
prodeje za hotové. Následuje podrobný popis práce s řádkem výdejky: 

 
Zadávaný údaj: Popis: 
Kód vydávaného 
zboží 

Lze přímo zadat. V takovém případě je práce s dokladem velmi 
rychlá.  Pokud kód neznáte, můžete nahlédnout do ceníku klávesou 
<F9>. Při prohledávání ceníku lze využít hledání dle názvu (nebo jeho 
části) nebo i výběrový filtr (<Ctrl>+<F>). 
Chcete-li nahlédnout na skladovou kartu (případně na ní něco 
opravit), stiskněte klávesu <F7>. 

Vydávané 
množství 

Zadáte, kolik kusů (jednotek) daného zboží se má vydat. Lze zadat 
jednak číslo kladné - až do výše skladové zásoby, kterou vidíte po 
pravé straně. Zadáte-li číslo záporné, jedná se o dobropis (návrat zboží 
na sklad). V takovém případě musíte vyplnit následující údaj - interní 
kód (IK), kterým se přesně určuje vracené zboží. 

Výdejní cena S vyjímkou cenového pásma "N" (nákupní ceny) můžete (či spíš 
musíte) zadat výdejní (prodejní) cenu za jednotku. Cena se standardně 
vyplní dle cenového pásma skladové karty. Cenu můžete přepsat dle 
potřeby. Pokud se cena dostane pod nastavenou výši (v konfigurační 
instalaci programu lze definovat tzv. minimální marži), budete opticky 
na tuto skutečnost upozorněni (červeně v spodní části okna). 

Rabat V případě, že zboží (skladová karta) nemá nastavenu tzv. "Akci", lze 
zadávat i rabat (slevu z ceny v procentech). Rabat se standardně 
automaticky dosazuje dle údaje, který je nastaven na kartě příslušného 
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zákazníka (odběratele) nebo dle seznamu sortimentních skupin k 
zvolenému zboží (je-li to tak stanoveno v konfigurační instalaci). 
Rabat lze ručně měnit.  
Pozor:  U obalů (nastaveno v konfiguraci) je rabat vždy 0% ! 

I-Kód: Lze jej zadat jen v případě záporného množství (návratu zboží). 
Program v takovém případě sice předpokládaný I-Kód dosadí, přesto 
je nutné překontrolovat tento kód dle příslušných dokladů. 

 

 

Speciální operace, které lze provádět s výdejkami: 

 Oprava vybraných údajů   (<Ctrl>+<Alt>+<U>) 

Umožní Vám opravit datum uskutečnění výdeje, DIČo odběratele, úsek odběru a cenové 
pásmo. Kterákoliv změna se samozřejmě promítne i na skladové karty. Protože některé 
změny jsou choulostivé (zejména cenové pásmo, které pozmění i výdejní ceny), je 
vyžadováno přístupové heslo. To je shodné s přihlašovacím heslem uživatele. Případné 
změny jsou protokolovány. 

 Dodatečná oprava výdejních cen  (<Ctrl>+<Alt>+<C>) 

Tato akce otevře výdejku (doklad), kde můžete stiskem tlačítka "Opravit" měnit výdejní 
ceny zboží. I tato akce má vliv na účetní stav výdeje. Proto její vykonání pečlivě zvažujte. 
Je-li doklad v cenovém pásmu "N" (nákupní ceny), není oprava ceny možná. 

 Uložit (exportovat) výdejku   (<F2>) 
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Umožní uložit příslušnou výdejku na disketu (například pro přenos na jiné 
středisko - prodejnu). Tam ji lze příslušným (na str.25 popsaným povelem) přeměnit na 
příjemku. 

Opakovaně ukládaná výdejka se však na příjemku již nepřemění - tj. nemusíte se bát, že 
nějakou výdejku uložíte dvakrát. Tato situace je v programu ošetřena. 

  12.3. Prodej - Faktury 

Tento pohyb umožňuje tisk dodacích listů a faktur. Současně odepisuje skladovou zásobu 
z karet, případně slouží pro zúčtování prodeje zboží, již dříve vydaného do komise. 

Funkce, které lze vykonávat s prodejními doklady: 

 Přidat  ( <Ctrl>+<P>)  

Založí nový doklad. Před založením musíte zadat datum prodeje. Poté zadáte DIČ 
zákazníka a způsob úhrady. Některé údaje nelze na dokladu později měnit jinak, než 
použitím speciální opravné funkce (viz níže). 

 Opravit  (<Ctrl>+<O>)  

Opraví doklad v případě, že disponujete příslušným právem k tomuto úkonu.  

 Zrušit  (<Ctrl>+<Z>)   

Zruší zvolený doklad. Nelze zrušit doklad, který obsahuje nějaké řádky. Chcete-li takový 
doklad zrušit, musíte nejprve smazat jeho obsah. Rušení dokladu však není žádoucí v 
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případě, že  mezitím už vzniknul další prodejní doklad (s následujícím číslem), 
neboť by vznikla "mezera" v číslování dokladů, kterou již nelze později zaplnit. 

 Tisk  (<F4>)   

Fakturu lze vytisknout. Zde platí jedna důležitá vlastnost programu: Faktura se může 
vytisknout pro jinou firmu, než je ta, která odebrala zboží. V takovém případě stačí, aby 
na kartě odběratele (zákazníka) bylo vyplněno tzv. "Fakturační DIČ". Faktura se pak 
"přesměruje" na tohoto zákazníka.  

Speciální operace, které lze provádět s dodacími listy - fakturami: 

 Oprava vybraných údajů   (<Ctrl>+<Alt>+<U>) 

Umožní Vám opravit datum uskutečnění prodeje, dič odběratele, úsek odběru a cenové 
pásmo. Kterákoliv změna se samozřejmě promítne i na skladové karty. Protože některé 
změny jsou choulostivé (zejména cenové pásmo, které pozmění i prodejní ceny), je 
vyžadováno přístupové heslo. To je shodné s přihlašovacím heslem uživatele. Případná 
změna je vždy protokolována. 

 Dodatečná oprava prodejních cen  (<Ctrl>+<Alt>+<C>) 

Tato akce otevře prodejní doklad, kde můžete stiskem tlačítka "Opravit" měnit prodejní 
ceny zboží. I tato akce má vliv na účetní stav prodeje. Proto její vykonání  pečlivě 
zvažujte. Je-li doklad v cenovém pásmu "N" (nákupní ceny), není oprava ceny možná.  
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 12.4. Prodej za hotové - kasa:  

Tento pohyb jednak umožní prodávat zboží za hotové s tiskem příslušných dokladů na 
úzké tiskárně (paragony). Dále umožňuje evidovat i ostatní peněžní transakce (např. 
vklad do kasy, výběr, ...) a tak Vám umožní sledovat aktuální zůstatek peněz v pokladně. 

Funkce, které lze vykonávat s pokladními doklady: 

 Přidat  ( <Ctrl>+<P>)  

Založí nový doklad. Před založením musíte zadat datum prodeje. Poté můžete zadat 
DIČ zákazníka. Tento údaj nelze na dokladu později měnit jinak, než použitím speciální 
opravné funkce (viz níže). 

 Opravit (<Ctrl>+<O>)  

Opraví doklad v případě, že disponujete příslušným právem k tomuto úkonu.  

 Zrušit  (<Ctrl>+<Z>)   

Zruší zvolený doklad. Nelze zrušit doklad, který obsahuje nějaké řádky. Chcete-li takový 
doklad zrušit, musíte nejprve smazat jeho obsah. Rušení dokladu však není žádoucí v 
případě, že mezitím už vzniknul další pokladní doklad  (s následujícím číslem), neboť by 
vznikla „mezera" v číslování dokladů, kterou již nelze později zaplnit. 

Při uzavírání pokladního dokladu lze zadat i "přijatou hotovost". Zadáte-li vyšší částku, 
než na kterou zní doklad, zobrazí se na obrazovce údaj "Vrátit zákazníkovi...". Zadáte-li 
méně, program to pochopí jako zálohovou platbu. 
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Speciální operace, které lze provádět s prodejními doklady "za hotové": 

 Oprava vybraných údajů   (<Ctrl>+<Alt>+<U>) 

Umožní Vám opravit datum uskutečnění prodeje nebo dič odběratele. Kterákoliv změna 
se samozřejmě promítne i na skladové karty. Provedení opravy je vázáno na zadání tzv. 
autorského hesla. Toto heslo je shodné s přihlašovacím heslem příslušného pracovníka. 
Případné změny jsou protokolovány. 

 

13. Tisková rutina (typizovaný dialog): 
 
   Program disponuje celou řadou tiskových výstupů. Naleznete je zejména v hlavní 
nabídce, vždy v horním nabídkovém menu pod pojmem "Tisky". Jednotlivé tiskové 
sestavy navíc umožňují značnou variabilitu výběru a řazení tisknutých informací. 
   Poté, co se patřičné informace potřebné pro tisk vyhodnotí, objeví se 
tiskové/náhledové okno. Zde můžete prohlížet jednotlivé vytištěné stránky. 
Prostřednictvím ikony "Konfigurace" je možné nastavit několik důležitých vlastností 
(jako například Horizontální či Vertikální posun, barvu podkladu, úsporné varianty tisku, 
velikost používaného papíru...).  
 
   Každý tiskový výstup se sestavuje po určitou dobu. Během jeho vytváření 
dochází k vyhodnocování jednotlivých dokladů. Pokud pracujete v prostředí 
počítačové sítě, může se stát, že během vytváření tiskové sestavy na jednom 
počítači se mění údaje vlivem práce na některé jiné pracovní stanici. Potom se 
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může stát, že vytištěná sestava nebude správná (během doby potřebné k její 
tvorbě se změní některé zásadní informace). Z tohoto důvodu se doporučuje, aby 
při tvorbě důležitých sestav (zejména těch, které souvisejí s účetní uzávěrkou) 
nikdo jiný se skladem, po dobu vytváření těchto  tisků,  nepracoval. 
   Sestavu lze vytisknout příslušným tlačítkem nebo klávesou <F4>. Můžete vytisknout 
celou sestavu nebo jen zadané rozmezí stránek. Navíc lze určit i počet kopií. Pro náhled 
sestavy před tiskem slouží formulář, který obsahuje tyto (níže popsané) údaje: 

 
 
Některé vybrané sestavy lze navíc exportovat ve formě "DBF" tabulek (nebo, pokud 
máte v počítači  MS-Excel, pak i přímo do něj) a také je můžete tisknout klávesou <F5> 
na zařízení LPT, což může výrazně urychlit tisk v případě tisku na jehličkových 
tiskárnách. 
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a) Aktuální stránku lze měnit jednak přímým zapsáním požadovaného čísla stránky nebo 
kliknutím na postranní tlačítka (<šipka vlevo>, <šipka vpravo>). Posun po stránce řeší <šipka 
nahoru> nebo <šipka dolů> případně kolečko myši. 
b) Zde je informace o celkovém počtu stránek této sestavy. 
c)  „Lupa“. Umožní Vám zvětšit nebo zmenšit zobrazovaný tiskopis. 
d) Zaškrtnutím „Černobílé zobrazení“ dojde k odstranení případných barevných prvků tisku a k 
jejich převodu na monochromatické vyjádření, šetřící inkoust. 
e) Záložka "F2/Export sestavy“ umožňuje i export zvolené stránky ve formě bitmapy a současně i 
ve formě JPG-obrázku. Taková stránka zabírá asi 1.5 MB (bitmapa) či 150 kb (JPEG). 
Vybrané tiskové sestavy (jsou v tiskových nabídkách uvnitř programu označeny značkou "*" - 
hvězdička) lze rovněž exportovat jako ".dbf" nebo „.csv“-tabulky. To má význam pro přenos údajů 
do tabulkových programů (MS-Excel). A lze je samozřejmě přenášet i prostřednictvím e-mailu. 
f)  Tlačítko „Tisk“ odešle sestavu (nebo její část) do tiskárny (tu si prostřednictvím dialogu budete 
moci vybrat). Rovněž zde můžete zadat i počet kopií k tisku. 
g) Rychlý tisk odešle celou sestavu, v jedné kopii, na aktuální (předvolenou) tiskárnu. Pozor – 
výše popsaný tiskový dialog může způsobit přepnutí na jinou tiskárnu! 
h) Konfigurovat lze některé parametry zobrazení a tisku. Jedná se zejména o (1) posun tisku v 
horizontální a vertikální rovině (zadává se v milimetrech). 
Pasáž "V případě nouze" (4) umožňuje nahradit vybraná neexistující písma fontem Courier nebo 
u nich případně odpojit diakritiku. 
3)  Grafické rozlišení tiskárny nastavujte jen výjimečně. Standardní nastavení "0" (nula) znamená, 
že program použije implicitní informaci od příslušné tiskárny. Výjimečně je třeba zadat jiné 
rozlišení. (Tiskárny Konica/Minolta často „lžou“, že mají rozlišení 1200 DPI. Přitom však tisknou 
jen v rozlišení 600 DPI. V tomto případě na vytištěné stránce vidíte jen ¼ skutečného tisku.) 
 
V nastavení tisku je vhodné zaškrtnout výmaz souborů s tiskovou sestavou poté, co ukončíte 
tento tiskový formulář. Jen zbytečně zabírají místo na disku. Tyto soubory mají koncovky ".wpr", 
„.wpb“ a podobné.  
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Tip: Pokud máte k dispozici laserovou tiskárnu, může se stát, že některé české znaky nebudou 
správně vytištěny. V tom případě je nutné v operačním systému kliknout na „Start“, zvolit 
„Nastavení tiskáren (a faxů)“. Zde pak klikněte na ikonu příslušné laserové tiskárny a ve 
„Vlastnostech tiskárny“ musíte najít a nastavit parametr „Optimalizace tisku“ na „Zakázáno“ (resp. 
„Disabled“). Obvykle je ukryt na dvou místech současně (jednou v „Předvolby tisku“ a podruhé ve 
„Výchozí vlastnosti“) – pod tlačítkem „Upřesnit“. 
Nastavení parametrů tisku, uvnitř skladového programu, vypadá takto: 

V horní části je 
možné definovat 
posun tisku 

(zobrazení) 
vpravo a dolů, o 
zadaný počet mm 
(1). Níže (2) lze 

specifikovat 
parametry pro 
tisky paragonů 
(tzv. „DOS“ tvar 
tisku). Obvykle je 
důležitá čeština a 
velikost písma. 
Uprostřed (3) se 
můžou nastavit 
specifika tiskárny 
(například její 
grafické rozlišení) 

v případě, že tisk je tiskárnou zvětšován či zmenšován. Lze také určit orientaci tisku (doporučuji 
ponechat „Automaticky…“). 
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13.1. Chybová indikace uvnitř zvolených sestav 

Některé tiskové přehledy (například "Přehled pohybů" a "Přehled dokladů") disponují chybovou 
indikací (tiskem symbolu "!" (vykřičník)) na pravém konci příslušného řádku. Upozorňují Vás tak 
na doklady, ve kterých došlo k příliš velké matematické odchylce mezi součtem jednotlivých řádků 
dokladu a cenou celkovou nebo mezi cenami bez DPH a cenami téhož zboží včetně DPH (viz 
chybová indikace ve skladu - značka "C"). 

13.2. Co je nutné vědět... 
Každý tiskový výstup se sestavuje po určitou dobu. Během jeho sestavování dochází k 
vyhodnocování jednotlivých, dříve provedených, pohybů. Pokud pracujete v prostředí počítačové 
sítě, může se stát, že během vytváření tiskové sestavy na jednom počítači bude někdo jiný 
zadávat pohyby (nákup, výdej, prodej, ..) na jiném pracovišti. Potom se může stát, že vytištěná 
sestava nebude správná. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby při výpočtu důležitých sestav 
(zejména "Ekonomického vyhodnocení skladu") nikdo jiný se skladem, po dobu jejich 
sestavování,  nepracoval. 

Další skutečností, která se týká zejména sestavy "Ekonomické vyhodnocení skladu" jsou tzv. 
"zaokrouhlovací chyby - rozdíly". Obsluha programu vytváří jednotlivé doklady (dodací listy, 
výdejky, prodejky). Tyto doklady mají obvykle zaokrouhlenou celkovou částku. Skládají se však z 
několika řádků (jednotlivých druhů zboží), které se počítají s rozdílnou přesností (tato přesnost se 
nastavuje v "Konfiguračním nastavení"). Už jen díky této skutečnosti nastávají výše uvedené 
rozdíly, které se násobí počtem vzniklých dokladů. Aby toho nebylo málo, každý jednotlivý řádek 
na dokladu se zaznamenává ve dvou prodejních cenách (s/bez DPH), přičemž tyto ceny se 
přejímají ze skladové karty. Pokud však na kartě jsou tyto ceny uvedeny s matematickou chybou 
(Příklad: cena bez dph=100 a cena s DPH=121.90 Kč), znásobí se tato chyba vydávaným 
množstvím a opět se projeví nežádoucím způsobem. Zde může pomoci preference jedné z těchto 
dvou cen (vrátíme-li se opět k příkladu, kdy preferujete cenu s DPH 121.90, pak cenu bez DPH 
zadejte co nejpřesněji, tedy 99.92 Kč). 
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  14. Reklamace 

Zde můžete evidovat jednotlivé případy řešených reklamací. U každé reklamace zadáte 
zejména datum přijetí porouchaného zboží, popis závady a datum-termín, do kterého je 
třeba reklamaci vyřešit. Reklamace, které mají být vyřízeny v nejbližší době poznáte dle 
barevného zvýraznění příslušného řádku tabulky. 

Lze vytisknout jednak kartu o kterékoliv reklamaci (pro zákazníka), tak i soupis 
nevyřízených reklamací. 

  15. Blokace 
Někdy vyvstane potřeba zablokovat určité zboží pro nějakého odběratele (zákazníka), 
který si toto zboží telefonicky zamluvil. K tomu Vám poslouží tato akce programu. Jedná 
se o tabulku, do které lze zadat firmu a množství požadovaného (blokovaného) zboží. 
Dále se zadává i informace o blokovací lhůtě (do kdy se má zboží zamluvit - po uplynutí 
této doby se již blokace nezohledňuje). 

Během výdeje a prodeje je u zvoleného zboží prováděn test na blokované množství. 
Pokud se pokusíte ze skladu vydat tolik zboží, že by se "sáhlo" i na zamluvené, budete 
na tuto skutečnost upozorněni informačním dialogem. Kromě toho se při výdeji vždy 
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množství blokovaného zboží objeví červeným písmem v pravo od kolonky 
"Vydávané množství". 

   V případě, kdy dokončíte výdej zboží, které bylo zvolenému zákazníkovi blokováno, 
budete dotázáni: "Má se blokace zboží zrušit?" - odpovíte-li "ano", příslušné řádky se z 
blokační tabulky samy ztratí. Kromě toho lze samozřejmě blokaci zrušit přímo v tabulce 
kliknutím na ikonu "Zrušit". 

  16. Objednávky 

Tento modul umožňuje vytváření a evidování objednávek. Jednotlivé objednávky jsou 
formuláře mající až 35 řádků textu a vypadají takto: 
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Zde si 
popíšeme 
důležité body 
objednávky: 

 

a) Záhlaví - jméno firmy (dodavatele). Implicitně se převezme z údajů číselníku "Správce 
klientů" (u multi-verze) nebo z licenčního souboru u jednouživatelské verze programu. 
Toto záhlaví lze změnit prostřednictvím tlačítka "Konfigurace" (f), kde můžete mimo jiné 
i určit velikost písmen prvního a druhého řádku záhlaví tiskopisu. 
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b) Libovolný textový údaj. Zde můžete vypsat například podmínky předání a 
vyskladnění objednávaného zboží nebo i cokoliv jiného. Text, zde zadaný, se  
ukládá do speciálního souboru a je poté automaticky předáván i všem ostatním 
objednávkám. 

c) Kód zakázky je napojen na číselník "Zakázky". Lze tedy použít klávesu <F9> pro 
 výběr zakázky z tohoto číselníku. 

d) Obchodní partner - dodavatel. Vyplníte jej buď ručně, nebo se můžete klávesou 
<F9> při zadávání údaje "DIČ" podívat do seznamu evidovaných firem a zde jej 
vyhledat a vybrat. 

e) Textová část - seznam objednávaného zboží či služeb. Jednotlivé objednávkové 
řádky lze měnit klávesovou funkcí <Ctrl>+<F7>. K dispozici jsou tři typy řádků: 

 - zboží (sklad), kdy zadáváte kód zboží a jeho název 

 - služby, kdy vyplňujete název (popis) služby 

 ( u obou případů pak zadáváte navíc i množství a případně i jednotkovou cenu) 

 - textový řádek (jen široký popis). 

Používáte-li řádky pro objednávání zboží, lze tu využít i prohledávání skladu 
klávesovou funkcí <F9>. Po výběru zvoleného zboží se pak automaticky vyplní i 
údaj "Název zboží" a případně i jednotka a nákupní cena za jednotku. 

f) V této konfiguraci můžete nastavit některé předvolené parametry spojené s 
objednávkami. Jedná se například o předvolení typu nejčastěji užívaného řádku 
("Obecné"). Dále tu můžete určit ("Specifika"), zda se má na papír tisknout i údaj 
o ceně a podobně. 
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17. Speciální funkce programu 

Naleznete je v záložkách "Export" a "Ostatní" v hlavní programové nabídce. Jedná se 
zejména o tyto operace: 

 Export firem 

Tato akce umožňuje přenášet údaje o firmách mezi skladovými programy různých 
středisek (v rámci firmy) nebo do účetnictví WU.exe. Exportované údaje lze rovněž 
použít pro vytváření přehledů v tabulkových procesorech. 

 Export ceníku 

Prostřednictvím této funkce můžete odeslat (exportovat) ceník (nebo jeho část) ve formě 
".dbf" tabulky nebo ve formě textového souboru. Lze nastavit jak exportované cenové 
pásmo, tak i způsob seřazení jednotlivých položek. 

 Export faktur 

Tato funkce umožňuje přenášet zvolené vystavené faktury do účetnictví (program 
WU.exe). Faktury jsou přenášeny prostřednictvím ".dbf" souboru.  

 



 45

 

 Export Prodeje v hotovosti 

Podobně jako u "Exportu faktur" i tato funkce má za úkol přenášet důležité informace do 
programu "Účetnictví WU". Přenos se týká sumárních pokladních dokladů (za každý den se 
sečtou všechny účtenky - "prodeje za hotové". Vzniklý doklad se pak zaznamená do příslušného 
".dbf" souboru pod číslem, které má následující tvar: 

RRFFMMDD  

přičemž: 

RR ... poslední dvojčíslí aktuálního roku 

FF ... fakturační značka (dvoumístné vyjádření úseku - skladu) 

MM ... měsíc, ve kterém proběhla platba 

DD ... den, ve kterém proběhla platba 

 

 Zálohování dat    (<Shift>+<Ctrl>+<F2>) 

Tato funkce umožní vytvořit záložní kopii dat. Kopii lze vytvořit buď na disketu (A:) nebo na 
jakýkoliv jiný disk (uživatelsky nastavitelný). Zde bych rád připomenul skutečnost, že diskety 
nepatří mezi nejspolehlivější médium. Navíc má program poměrně značné nároky na kapacitu dat 
a tak lze hovořit i o desítkách záložních disket. 

Vhodným zálohovacím médiem jsou například ZIP-diskety. Případně je možné data "vypálit" na 
CD-disk.Pokud pracujete v počítačové síti, lze využít i možnosti "odeslání dat" na jiný počítač. 
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Nově se jako velmi kvalitní zálohovací zařízení objevuje USB-Disk – cenově dostupné a 
mimořádně spolehlivé zařízení. 

  Obnovení dat ze záložní kopie  (<Shift>+<Ctrl>+<F3>) 

Tato funkce umožní načíst data z pořízené záložní datové kopie. Jedná se o nebezpečnou akci. 
Pokud se obnova nepovede, můžete přijít o veškerá data. Proto tuto funkci použijte až v případě 
nejvyšší nouze (tj. při úplném smazání dat). 

 Velká rekonstrukce skladu  

Tato, velmi "nebezpečná", funkce má za úkol zrestaurovat všechny skladové karty (a 
komisní tabulku) na základě uskutečněných pohybů. Během této akce program nejprve 
vynuluje skladové karty a poté automaticky projde (v přesném časovém sledu) jednotlivé 
doklady s příjmy, výdeji a prodeji. Na základě těchto dokladů opraví každou skladovou 
kartu (jednak informaci a stavu zásoby, a pak i tzv. malou skladovou kartu). Souběžně s 
tím se opraví i zákaznická salda (přijaté zálohy, obaly) a komisní tabulka.  

   Během této akce se změní přidělené interní kódy (IK) u jednotlivých druhů zboží a 
může dojít i k tomu, že se na prodejních (a výdejních) dokladech pozmění nákupní ceny 
(v důsledku jiného přerozdělení zboží). Z toho důvodu je tato akce omezena přístupovým 
heslem. Její provedení konzultujte s autorem programu. 

 Před provedením této funkce lze zadat dva parametry: 

a) Počet dnů, o které se mají předsunout příjmové doklady v čase zpět. Toto má velký 
význam, bylo-li dříve povoleno prodávání (a výdej) zboží "do mínusu". Potom se u  
dotčených karet nenachází správná nákupní cena a rekonstrukce nebude účinná. 
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b) Zda se má zachovat pásmo "N" u výdejových a prodejních dokladů. Autor 
doporučuje, aby se cenové pásmo "N" neponechalo (nezaškrtávat !). Jde o to, že při 
přeskládání skladu se z různých důvodů (změna posloupnosti dokladů, antidatování 
dokladů, povolení prodeje "do mínusu" a podobně) pozmění nákupní ceny u některých 
druhů zboží a tak by se automaticky změnily všechny prodejní a výdejové doklady s tímto 
cenovým pásmem ("N"). Pokud se rozhodnete cenové pásmo "N" neponechat, program u 
všech těchto dokladů zamění pásmo na "D" a ponechá ceny z dřívějška. 

 Docenění zboží 

Tato operace projde příjmové doklady (počínaje zadaným datumem). Poté pro každý 
uvedený druh zboží dohledá i veškeré následné pohyby (výdej a prodej) a dosadí u nich 
(na základě vnitřního kódu - IK) nákupní ceny, které jsou na těchto příjmových dokladech 
uvedeny. 

 

 Nastavení uzávěrkového datumu (<Ctrl>+<U>) 

Chcete-li zabránit tomu, aby se nějakým nedopatřením nedalo zasáhnout do již účetně 
uzavřeného období (například zrušit či opravit nějaký starší doklad nebo vložit nový 
doklad (antidatování) do již uzavřeného období), pomůže Vám tato funkce.  

Zde si nastavíte tzv. "hraniční" datum a před něj Vás program nikde nepustí. 
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18.  Protokolování zásahů obsluhy 

Program při své činnosti sleduje a zaznamenává všechny "choulostivější" zásahy obsluhy. 
Tyto záznamy se ukládají do souboru se jménem "Spooling.dbf".  Jedná se především o 
zde popsané zásahy: 

 
Kód: Popis zásahu obsluhy: 
01  Nastaveno uzávěrkové datum 
02  Velká skladová rekonstrukce 
03  Rekonstrukce příjemek 
04  Hromadné přidělení IK příjemkám 
05  Hromadné doplnění nákupních cen (docenění) 
10  Sjednocení tabulky zásob na kartě zvoleného zboží 
11  Obnova dat ze záložní kopie 
12  Změna datumu u příjemky 
13  Změna nákupní ceny u příjemky  
14  Změna úseku u výdejky 
15  Změna datumu u výdejky 
16  Změna cenového pásma u výdejky 
17  Změna úseku u faktury/DL 
18  Změna datumu u faktury/DL 
19  Změna cenového pásma u faktury/DL 
20  Změna úseku u pokladního dokladu  
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21  Změna datumu u pokladního dokladu 
22  Změna cenového pásma u pokladního dokladu 
23  Zrušena příjemka 
24  Zrušena faktura/DL 
25  Zrušena výdejka 
26  Zrušen pokladní doklad 
99  Info: Vytištěno ekonomické vyhodnocení skladu 
 

  19. Rady & jak na to... 

19.1. Zanesení inventurního stavu - zahájení práce se skladem 

V praxi je zcela obvyklé, že v době, kdy se "najíždí" na nový skladový program, již 
existuje nějaké zboží. V takovém případě je nutné, zanést informaci o tomto stavu do 
programu. Jediné možné řešení je vytvoření tzv. počátečního příjmu, kdy se stav zásoby 
zanáší ve formě příjemek. Aby nedošlo k účetnímu nesouladu, je vhodné tyto příjemky 
datumově oddělit od těch, které budou v běžném provozu následovat.Oddělením se 
myslí, že použijete datum z předchozího měsíce (Příklad: zahajujete-li práci se 
skladovým programem od 1.1.2017, je vhodné zadat počáteční příjemky s datumem 
31.12.2016). 

19.2. Vrací se zboží, které nemáte na stavu 

Občas se stane, že se Vám vrátí zboží, které není v počítači (například vinou reklamace se 
vrací poškozené zboží, které jste v okamžiku zavádění skladu již neprodávali a nemělo 
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tedy smysl je zanášet do počítače). V tomto případě budete vytvářet "storno-prodejku" 
(dobropis). Zadáte-li záporné množství, bude po Vás program vyžadovat tzv. IK-kód. V 
tomto případě musíte zadat kód "*" (hvězdička), jiný kód totiž program odmítne přijmout. 

19.3. Přijímáte zboží, u kterého neznáte nákupní cenu 

To je opravdu vážný problém, zejména pro účtárnu. Postup je však poměrně snadný:  

a) Zadáte jednotlivé druhy zboží na novou příjemku. U této příjemky nezaškrtnete 
okénko "Známe nákupní ceny" a u těch položek, u nichž cenu neznáte, buď zadáte nulu 
nebo vyplníte přibližnou cenu (dle dřívější zkušenosti). 

b) V okamžiku, kdy se ceny dozvíte (konečně k Vám dorazí doklad - dodací list), 
vstoupíte opětovně na tuto příjemku a u každého dotčeného řádku (zboží) kliknete na 
tlačítko "Přecenění". Tato funkce zařídí příslušnou opravu ceny na všech potřebných 
místech (skladová karta, tato příjemka a i případné výdajové a prodejní doklady).  

!!! Pozor- jiný způsob opravy ceny (například pomocí tlačítka "Opravit") nezajistí 
kompletní cenovou změnu ve všech návaznostech !!! 

19.4. Záměna prodaného zboží 

Tento případ je poměrně častý. Stane se, kdy při zadávání dokladu do počítače zaměníte 
zboží se stejnou cenou. Vyřešíte jej tak, že vytvoříte výdejku, na které nejprve 
"vymínusujete" nesprávné zboží (tím se vrátí zpět na sklad) a v dalším řádku dokladu 
vydáte zboží, které si zákazník opravdu odebral. Tím se veškerá situace zdárně opraví. 
Příklad: 
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Zákazník "Petr" si zakoupil videokazetu "Philips 240" za 80 Kč. Při zadávání 
dokladu do počítače však byla zadána kazeta "Sony 240" za tutéž cenu. Při inventuře se 
zjistilo, že jedna videokazeta "Philips" v regále chybí a naopak videokazeta "Sony" 
přebývá. V tomto případě vytvoříte výdejku a na ní zadáte: 

 
Druh zboží: Vydané množství: Celková 

cena: 
Poznámka (co se odehraje v PC): 

Kazeta "Sony" -1 -80 Tím se nám kazeta vrátí zpět na 
sklad a tak se "narovná" její 
zásoba. 

Kazeta "Philips" 1 80 Ubude "ta správná" kazeta a 
rovněž se tím opraví zásoba na 
skladové kartě. 

 

19.5. Cenové narovnání karet s nulovou zásobou 

Při nesprávném používání identifikačních kódů skladových karet v jednotlivých 
pohybech se může stát, že při inventuře zjistíte nulové karty, kterým však zbyla nějaká 
zůstatková hodnota. Tato situace nejčastěji nastane u komisního zboží.Řešení tohoto 
problému je popsáno na následujícím příkladu: 

Příklad:  V soupisu zboží u komisního odběratele (pana Nováka) jsme objevili zboží 
s nulovou  zásobou a nenulovou pořizovací hodnotou ve výši 100 Kč. 
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Abychom tuto situaci uvedli na správnou míru, bude potřeba vytvořit dvě výdejky. U 
první výdejky zadáme odběratele (pan Novák), dále zaškrtneme, že se jedná o komisní 
výdej. Cenové pásmo nastavíme "N" (nákupní ceny) a do kolonky "Libovolná poznámka" 
zadáme (kamkoliv) znak "mřížka" (# = <Alt>+<3>+<5>) - to programu označí, že 
používáme režim "Cenové narovnávání". 

   Následuje vyplnění výdejky jednotlivými řádky. Na těchto řádcích uvedeme veškeré 
druhy zboží, u nichž narovnáváme zůstatkovou hodnotu. V našem případě zadáme 
příslušný kód zboží. Do kolonky "Množství:" uvedeme -1 (mínus jednu jednotku) a v 
kolonce "Výdejní cena/Kč:" zadáme cenu ve výši narovnávané hodnoty. Tj. v našem 
případě +100 Kč. 

Na druhé výdejce opět zaškrtneme, že se jedná o komisní zboží. I zde vyplníme 
odběratele, cenové pásmo nastavíme na "N" a do kolonky s poznámkou zadáme znak 
mřížka (#). Následně vyplníme stejné zbožní kódy jako u předcházející (první) výdejky. 
Rozdíl bude v tom, že do "Množství:" zadáme +1 (plus jednu jednotku) a do kolonky 
"Výdejní cena/Kč:" zadáme nulovou cenu (nic). 

Tím se provede příslušná oprava. Pokud narovnáváte jiné - než komisní - zboží, nebudete 
u popsaných výdeje zaškrtávat kolonku "Jedná se o komisní zboží". Postup je jinak zcela 
shodný. 
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  19.6. INVENTURA 

Nejméně jednou za rok přijde čas, kdy se provádí skladová inventarizace - kontrola stavu 
zásoby. Program je na tuto činnost připraven prostřednictvím tiskové sestavy "Srovnávací 
inventura <Ctrl>+<F2>". 

   Poté, co aktivujete tuto funkci, objeví se následující okno s příkazovými tlačítky, jejichž 
význam je popsán dále: 

 

Následuje popis jednotlivých kroků "Srovnávací inventury" 
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1) Vygenerování inventarizační tabulky 

Tento - první - krok způsobí, že se vytvoří tabulka, obsahující výčet požadovaných 
(obvykle úplně všech) skladových karet. V této tabulce je zaznamenán kód a název zboží, 
jeho cena a zásoba, kterou program k zadanému dni eviduje - tedy účetní stav. Náležitostí 
této tabulky bude i prázdný sloupec "Zjištěné množství". 

Dobrá rada: před generováním tabulky si dobře promyslete, jakým způsobem v ní má 
být zboží seřazeno. Usnadní Vám to pozdější práci. 

2) Vytištění podkladů pro inventarizaci 

V tomto kroku vytisknete podklady pro vykonání skutečné - fyzické - skladové inventury. 
Sestava obsahuje vždy kód a název zboží a prodejní cenu + prázdné okénko pro vyplnění 
zjištěného množství. Do těchto okének postupně vyplňujete zjištěné množství veškerého 
inventarizovaného zboží. 

   Zobrazená prodejní cena (a to jak s DPH tak i bez DPH) odpovídá cenovému pásmu, 
které je v programu nastaveno v konfiguraci programu - "Prodej" - "Prodej za hotové"...  

3) Zadání zjištěných stavů zásoby. 

Když máte v sestavě, vytištěné v předchozím kroku, vyplněno veškeré zjištěné zboží, 
napořizujete tyto údaje do - k tomu připravené - tabulky. Po zadání údajů o zjištěné 
zásobě Vám program bude schopen vytisknout tzv. "rozdílovou tabulku" - tedy informaci 
o přebývajícím či o chybějícícím zboží. 
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   Doporučuji se na tyto druhy zboží opakovaně zaměřit a pečlivě prověřit, zda 
předchozí inventarizace byla správná. Případné změny natypujte do tabulky a "rozdílovou 
sestavu" vytiskněte znovu. 

Na základě této rozdílové sestavy se provede účetní záznam - tj. korekce skladového 
stavu v programu tak, aby souhlasil stav se skutečností. Pro tento účel se používá pohyb 
"Vnitrovýdej" a zápisy probíhají formou "plusů a mínusů" tak, aby se stav srovnal. Takto 
vytvořené výdejky, spolu s rozdílovou sestavou a vytištěným "čistým stavem zásoby", 
inventuru zakončují.. Zmíněné sestavy je třeba pečlivě založit pro případné pozdější 
použití. 

 20. Vytvoření skladového programu pro další rok 

Sklad se postupem času zaplňuje údaji o pohybech zboží. Tyto údaje zpomalují rychlost 
programu a komplikují tak práci obsluze (zálohování potřebuje větší prostor, tiskové 
výstupy se déle sestavují, ve skladu je celá řada nulových karet, ...). 

   Aby se podařilo tyto negativní prvky eliminovat na minimum a zvýšit tak stabilitu 
programu, disponuje program funkcí "Ostatní" - "Vytvoření skladového programu pro 
další rok".  

   Jak již název této funkce napovídá, ideálním časem k jejímu vykonání je termín, kdy se 
vykonává roční inventarizace skladu (popsaná na předchozích stránkách). 

Úkolem této operace je vytvoření nového skladového programu (tj. vytvoření další 
spouštěcí ikony na obrazovce Vašeho monitoru) a přenos výchozích informací.V počítači 
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po vykonání této operace budou k dispozici dva skladové programy. Původní - 
naplněný veškerými údaji z minulosti, v němž budete moci tisknout různé potřebné 
přehledy. Dále budete mít k dispozici nový - "prázdný" - program, ve kterém budete 
nadále zboží přijímat a vydávat. 

Zde je podrobný popis vykonávaných operací: 

- Na disku Vašeho PC se založí nová složka pro nový sklad. Vznikne ikona "Sklad rrrr" 
(rrrr nahrazuje pořadové číslo roku, tedy například "Sklad 2017") 

- Překopíruje se do ní vlastní program, licence a konfigurační nastavení s přesměrováním 
databáze pro nový rok. 

- Překopírují se číselníky a důležité tabulky, aby se nemusely znovu pořizovat (zejména 
seznam zákazníků, ceník, ...). 

- Zůstatková zásoba skladu "k dispozici" se přemění na počáteční - inventurní - příjemky. 

- Rovněž se převede situace (saldo) dárkových bodů, vratných obalů a přijatých záloh. 
Tato salda se přemění na příjemky a výdejky. 

Co musíte před touto operací vykonat? 

- Účtujete-li v režimu "Zakázky", konzultujte situaci s autorem programu. 

- Přesvědčete se, že souhlasí stav skladové zásoby (konečný stav hraje s inventurou).  

Převedený - počáteční - stav by měl odpovídat ve všech parametrech (stav zásoby, stav 
zboží u komisních odběratelů, saldo obalů a dárkových bodů, stav přijatých záloh,  ...) 
konečnému stavu předchozího skladového programu. Pokud tomu tak není, požádejte o 
pomoc autora programu. 
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 21. Evidence v rovině zakázek 

Program umožňuje (v případě, kdy si to uživatel vyžádá) i zakázkové členění. Díky tomu je 
možné zjistit materiál, který byl vydán na příslušnou zakázku (například jako podklady k 
fakturaci) a rovněž lze i sledovat stav rozpracovanosti jednotlivých zakázek (na základě materiálu, 
který byl na zakázku přijat, ale ještě nebyl vydán). 

 Pro evidenci zakázek je v programu k dispozici číselník "Zakázky". Jednotlivé zakázky, v něm 
popsané, jsou identifikovány až desetimístným alfanumerickým kódem. U každé zakázky lze 
zadat i DIČ obchodního partnera - zákazníka a popis zakázky. 

Aby k rozčlenění na zakázky došlo, je nutné u každého probíhajícího pohybu (zejména u příjmu a 
výdeje) zadat kód zakázky (odvolávající se na výše uvedený číselník zakázek). Díky tomuto kódu 
dokáže program později určit stav materiálu,  

který se příslušné zakázky týká. 

Vystačíte-li si s pouhým sledováním odcházejícího materiálu na jednotlivé zakázky, stačí zadávat 
čísla zakázek jen u výdejek. Prostřednictvím příslušných tiskových výstupů se kdykoliv dozvíte, 
jaký materiál se v zadaném období na konkrétní zakázku použil. 

Pokud chcete sledovat i stav rozpracovanosti, bude nutné specifikovat příslušnou zakázku již v 
okamžiku příjmu. Zde je však někdy nemožné určit, na kterou zakázku materiál příjde (zvláště je-
li ho zakoupeno více - tzv. "do zásoby"). V takovém případě u příslušného řádku příjemky 
nezadáte číslo zakázky (tento údaj zůstane nevyplněn).  

   V okamžiku, kdy se dozvíte, kolik materiálu bude potřeba na konkrétní  zakázku (například 15 
kusů plechu P001 na zakázku označenou "Z123"), bude třeba tento materiál přeúčtovat ze 
zakázky "nezadané" do zakázky "Z123". Tady pozor. Neposlouží Vám k tomu příjemka (ta má 
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zvláštní ekonomický význam - musí "ladit" s dodacími listy a fakturami v účetnictví Vaší 
firmy). Příslušné přerozdělení se provede za pomoci vnitrovýdejky. Následuje znázornění této 
transakce vnitropřevodu": 

 

Na tomto schematickém označení dobře vidíte, že celkový stav zásoby plechu P001 se 
nijak nezměnil (před výdejkou  i po výdejce je ve skladu stále 64 kusů). Stav v evidenci 
zakázek se však ovlivnil tak, jak potřebujeme. 
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Elektronická Evidence Tržeb: 
 
Program je připraven pro elektronické odesílání údajů o tržbách v tzv. „běžném režimu“. Týká se 
to příslušných dokladů, vytvářených v modulu „Prodej v hotovosti (kasa)“. Jedná se o tyto druhy 
dokladů: 
 

- 0 … Tržba za prodej zboží 
- 7 … Úhrada faktury v hotovosti  

 
Kromě těchto vyjmenovaných dokladů se EET týká i vystavených faktur, jejichž způsob úhrady je 
„dobírkou“, „hotově“, „platební kartou“ a podobně. V tomto případě se elektronické odeslání údajů 
o tržbě vykonává z modulu „Prodej na fakturu“ při tisku tohoto druhu faktury. 
 
Elektronické odesílání údajů o tržbách probíhá prostřednictvím samostatného programového 
modulu „EETSchuster.exe“, který musí být přítomen ve spouštěcí složce programu (tedy na 
stejném místě, kde se nalézá vlastní skladový program WSKLAD.EXE). Další povinné soubory, 
bez nichž odesílání tržeb není možné, jsou: 

EETSchuster.exe.config 
EETSchuster.pdb 
EETSchuster.vshost.exe 
EETSchuster.vshost.exe.config 
EETSchuster.vshost.exe.manifest 
end.gif, mid.gif, start.gif 
WpfAnimatedGif.dll 
WpfAnimatedGif.xml 

Podmínkou fungování tohoto programového modulu je operační systém MS-Windows 7, 8 nebo 
10. Dále instalované prostředí „Microsoft .NET FrameWork“ verze 4.5 nebo vyšší a aktivní 
připojení k internetu. Také musí být v počítači nainstalován (osobní) certifikát, vystavený pro Vaše 
DIČ. Každá odeslaná tržba se trvale zaznamenává. Jednak do vlastního dokladu je zapisován 
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bezpečnostní kód (BKP) a také získaný fiskální identifikační kód (FIK). Tyto kódy se pak 
tisknou na příslušném dokladu v jeho spodní části. 
 
   K „fiskalizaci“ dokladu (odeslání do systému EET) dochází: 
 

a) Při tisku dokladu příslušného dokladu, přičemž pro odeslání do EET stačí, je-li doklad 
„vytištěn“ jen na obrazovku (tj. stačí vytvořit jeho náhled). 
 

b) Manuálně – kliknutím na příslušný řádek a poté vyvoláním tzv. popup-nabídky (pravým 
tlačítkem myši) – funkcí „Odesláním údajů o tržbě na EET-server“. 
 

Protože většina funkcí, spojených s elektronickou evidencí tržeb, se nalézá v modulu „Prodej 
v hotovosti“, upřesníme si některé detaily na tomto příkladu:   

 
 
Ve sloupci „Info“ mohou (v souvislosti s EET) existovat tři varianty – viz zobrazené doklady: 
 

řádek č. 1 – doklad 16000001 - byl úspěšně odeslán a získali jsme FIK 
řádek č. 4 – doklad 16000004 - byl předán do systému EET, ale odeslání se nezdařilo 
řádek č. 8 – doklad 16000008 – nebyl vůbec odesílán na EET server 
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Je-li třeba odeslat doklady č. 16000004 a 16000008 (v obou případech nemáme FIK), máme tyto 
možnosti: 
 

a) Spustíme tisk dokladu, čímž se naváže komunikace s portálem EET 
b) Kliknutím pravým tlačítkem myši, do tabulky s doklady, se vyvolá skrytá nabídka, kde 

použijeme funkci „Odeslání údajů o tržbě na EET-server“ 
c) Je-li více dokladů, u nichž se komunikace s EET-serverem nezdařila, lze se přepnout do 

záložky „Elektronická evidence tržeb“. Zde poté funkcí „Hromadné odeslání“  
dojde k opakovanému odeslání všech nedokončených přenosů (viz bod (7) – níže). Tímto 
způsobem se však nevyřeší odeslání dokladu č. 16000008, kde zatím nebyl ani učiněn 
pokus k jeho odeslání. 
 

Pokud se přepnete na záložku „Elektronická evidence tržeb“, spatříte tuto tabulku: 

 
Zde lze aktivovat vlastní EET-režim (1), přičemž je nutné i nastavit datum, od kdy je pro Vás 
elektronická evidence tržeb povinná. Zaškrtnutí volby „Aktivovat režim EET…“ bude poté 
indikováno v hlavní programové nabídce (vpravo nahoře). 
   Pro zdárné fungování je nutné nastavit několik údajů (2) – zejména ID provozovny a ID 
pokladny. Pokud nebudou tyto povinné hodnoty nastaveny, podbarví se editační políčka červeně. 
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Zda EET komunikace funguje Vám prověří tlačítková funkce (3) „Diagnostika“, která 
zkušebně odešle fiktivní doklad (v testovacím módu). Případné nedostatky se Vám zobrazí. U 
zdárného fungování budete vyrozuměni, že se komunikace podařila. 
  Velmi důležité je, aby byly v počítači (4) správně nastavené hodiny (a samo sebou i aktuální 
datum).  
Tabulka (5) zobrazuje nejdůležitější údaje o odesílaných tržbách. Chcete-li vidět více, použijte 
tlačítko „Detail“ (6), které zobrazí i rozdělení odesílaných částek. Detail lze rovněž použít 
k opakování přenosu při neúspěšném předchozím spojení. Konečně funkce (7) „Hromadné 
odeslání“ dokáže opakovat přenos všech dokladů, u nichž nebyl získán FIK. 
 
Kontrolní mechanismy EET: 
 

a) Program, při ukončení práce, otestuje doklady, které jste buď odeslat měli (ale neodeslali) 
anebo ty, jejichž přenos nebyl úspěšný. Pokud nějaké nalezne, zobrazí jejich výpis. Je na 
Vás se s tím vypořádat (za pomocí výše popsaných metod). Nechcete-li čekat na 
ukončení programu, máte možnost kontroly i manuálně. V hlavní programové nabídce 
použijte „rozbalovací“ menu „Upgrade/EET“ a zde vyvolejte funkci „Výpis neodeslaných 
dokladů do EET“. Výsledek vypadá takto: 

 
 

b) Lze vytisknout (a i exportovat do MS-Excelu) „EET – přehled hlášených dokladů 
v zadaném období“, který rovněž naleznete v nabídce „Upgrade/EET“. Ten, přehledně po 
jednotlivých dnech, zobrazí jednotlivé doklady včetně částek a rozdělení dle sazeb DPH. 
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Je dobré vědět a činit: 
 
Nastavte si takové číslování dokladů, aby nevznikaly faktury se stejnými čísly, jako prodejní 
doklady v hotovosti. 
 
Pro zdárné odeslání tržby je, ze zákona, dán limit 24 hodin. Je tak myšleno na případy, kdy se 
například porouchá internetové připojení. 
 
Nikdy se nepokoušejte měnit doklady, které již byly odeslány do systému EET jinak, než 
vytvářením nových, opravných, dokladů !!! 
 
V případě potřeby lze odesílat i doklady se zápornými částkami (storna plateb či faktur). 
 
Pečlivě promýšlejte, zda budete do EET hlásit faktury nebo až jejich úhrady. Pozor na to, aby 
nedošlo k opomenutí odeslat alespoň jeden z těchto dokladů a také pozor, aby nedošlo 
k odeslání obou případů současně. 
 
Elektronická evidence tržeb a faktury: 
 
Hlášení do systému EET, ze zákona, podléhají i faktury, u nichž je způsobem úhrady „Hotovost“, 
„Platební karta“ nebo „Dobírka“. Skladový program se u těchto případů vždy zeptá (při tisku 
dokladu), zda je chcete odeslat do EET (v případě faktur na dobírku by se tak mělo vždy učinit – 
ostatní případy mohou být vázány až na fyzické převzetí platby, kdy nejpozději vzniká povinnost 
odeslat údaj o tržbě).  K odeslání informací o tržbách z faktur, jejichž způsobem úhrady je 
„Hotovost“ či „Platební karta“ může tedy dojít až při tisku dokladu o příjmu úhrady, který se 
odehrává v modulu „Prodej v hotovosti/Kasa“. 
    V praxi to tedy znamená, že vystavíte-li fakturu za hotové, nebude tento (daňový) doklad 
obsahovat fiskální informace. Následně však v modulu „Prodej v hotovosti“ přidáte doklad, kterým 
uhradíte tuto fakturu (viz níže): 
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Kde nejprve (1) zvolíte typ dokladu „7) Úhrada vystavené faktury“. Dále zadáte (2) číslo hrazené 
faktury a konečně i výši úhrady této faktury (3). K nahlášení tržby do EET pak dojde při tisku 
tohoto dokladu (popsáno výše). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V Litoměřicích 31.08.2016,   Petr Schuster,   tel.777-108-569,   www.schuster.cz 


