Uživatelská příručka k programu:
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Předmluva k této příručce:
Cílem této příručky není „super podrobné“ popisování všech funkcí programu. Jedná se jen o
zevrubné přiblížení jeho možností, které se ostatně budou celou řadu následujících let rozvíjet dle
požadavků z praxe.
Pokud věnujete studiu této příručky dostatek času (což doporučuji !), stane se z Vás velmi dobrý
uživatel. A pokud budete s programem denně pracovat několik týdnů, zjistíte, že i bez této příručky se
dá docela dobře přežít.
Petr Schuster software s.r.o., poskytovatel programu, kancelar@schuster.cz

O programu:
Program WSKLAD slouží k evidenci zásob Vašeho zboží. Umožňuje sledovat zásobu a pohyby více
než 15 tisíců druhů zboží. Jednotlivé zbožní položky (karty) lze členit na zbožní (sortimentní) skupiny.
Skladové karty obsahují, mimo jiné, informaci o (až) šesti cenových pásmech, přičemž u kteréhokoliv
pásma lze nastavit fixní marži. Díky tomu se při každém novém nákupu zboží přepočítá prodejní cena
tak, aby dodržela Vaši míru zisku z prodeje.
Kromě této cenové politiky program podporuje i tzv. „rabatní pásma“, kdy se jednotlivým zbožním
skupinám může přičlenit až 5 slevových sazeb. Každého zákazníka (které program rovněž eviduje) je
pak možné zařadit do cenového i rabatního pásma zároveň – tím získáváte až 30 cenových variant!
Z účetního hlediska se sluší sdělit, že program pracuje metodou průměrování pořizovacích cen
s přesností na 4 desetinná místa. Tím je docíleno poměrně slušné míry přesnosti. Každá skladová
karta si pak (kromě průměrné pořizovací ceny) pamatuje i poslední nákupní cenu a posledních 30
transakcí.
V programu lze vykonávat tyto zbožní pohyby (transakce):
- Příjem, který lze dále členit na nákup od „cizích“ dodavatelů a na příjem vnitro-firemní
(například převody z jiných Vašich skladů).
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Vnitro-výdej zboží, slouží ke sledování vlastní spotřeby, zjištěných úbytků, případně pro
inventarizační narovnání skutečného stavu.
Návrat zboží je opakem popsaného vnitro-výdeje.
Prodej na fakturu umožňuje vytvářet dodací listy, na jejichž podkladě se tisknou faktury.
Lze vytisknout jednu fakturu k jednomu dodacímu listu, dále jednu fakturu za několik dodacích
listů (podmínkou je stejný zákazník). Dokonce lze vytisknout i fakturu z části jednoho (či více)
dodacích listů – v tomto případě se využije kritérium „zakázka“, které lze libovolně přidělovat
ke každému řádku DL.
Prodej v hotovosti (kasa). Simuluje registrační pokladnu. Umožňuje sledování obratů i
peněžního zůstatku.

Každý ze jmenovaných dokladů může obsahovat až 2000 řádků. Prodávat (fakturovat) můžete kromě
zboží i služby! Jednotlivé doklady se „do nekonečna“ evidují a lze je kdykoliv opakovaně vytisknout.
Faktury (jednotlivé) a prodeje v hotovosti (ve formě denních sumářů) lze exportovat do účetnictví ve
formě DBF tabulek. Na základě faktur dokáže program tisknout – vyplňovat – poštovní peněžní
poukázky (dokonce i polské či slovenské).
K vedlejším (ale rovněž důležitým) funkcím programu patří evidence přijatých reklamací, servisní
činnost či tvorba objednávek.
Program umožňuje tisk celé škály důležitých výstupů (podklady pro účetnictví, stav zásoby ke
zvolenému dni, přehledy dokladů, …). Vybrané výstupy lze exportovat a dále zpracovávat (například
v MS-Excel). Jednotlivé doklady (stránky) lze rovněž exportovat ve formě PDF souborů či JPG
obrázků a přikládat je k e-mailům. Aplikace disponuje integrovanou mailovací funkcí.
Program umožňuje i práci v prostředí počítačové sítě. Předpokladem je, že program nainstalujete do
potřebného počtu počítačů (terminálů) a prostřednictvím „konfiguračního nastavení“ definujete složku,
kde jsou uložena sdílená data (databáze). Při práci na počítačové síti je žádoucí, aby se na
jednotlivých terminálech nekombinovaly různé verze operačního systému MS-Windows.
Prostřednictvím nastavení individuálních přístupových práv lze omezit vstup do programu (a jeho
funkcí) jednotlivým uživatelům.
Autor programu nepředpokládá propojení tohoto programu s registračními pokladnami.
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Instalace programu do PC:
- Doporučená konfigurace počítače:
- Počítač pracující v prostředí MS-Windows verze 7, 8, 10.
- Monitor s minimálním rozlišením 1024 x 800 pixelů
- Kapacita volného místa na pevném disku aspoň 10 GB.
- Kvalitní zálohovací zařízení (externí USB-disk).
- Libovolná inkoustová nebo laserová tiskárna na tisky běžných přehledů a dokladů.
- Úzká („paragonová“) tiskárna pro tisky pokladních stvrzenek – připojení LPT nebo USB
- Prostředí Microsoft .NET FrameWork 4.5 nebo vyšší
- Trvalý přístup k internetu (pro odesílání dokladů v souvislosti s EET a pro stahování nových verzí)
- Možné je připojit i zákaznický displej typu DSP-801 nebo FL-2024, výhradně se sériovým připojením
- Zavedení programu do počítače:
Program "Wsklad" vyžaduje pro svou bezproblémovou práci instalaci z originálního CD (je-li zaváděn
poprvé) nebo z internetu (při instalaci nových verzí). Lze jej však i přímo kopírovat, neboť nevyžaduje
žádné zápisy do systémových registrů.
Instalace z dodaného CD-disku:
- Po založení CD disku se po chvíli automaticky vyvolá automatický spouštěč
(tzv. AutoRun). Ten spustí na CD-disku program "Setup.exe" (tj. zavaděč programu)
Pokud se automaticky nevyvolá, postupujte takto:
- Klikněte myší na "Tento počítač".
- Zvolte ikonu označující "CD-mechaniku" a myší na ní poťukejte.
- Zde spusťte program "Setup.exe".
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- Dále pokračujte takto:
- V prvním obrazu instalačního programu vyberete program pro instalaci „Sklad“
- Pročtete si licenci a pokud s touto dohodou souhlasíte, kliknete na tlačítko
"Souhlasím s licenčním ujednáním a chci pokračovat v instalaci".
- Nastavíte cílovou složku (instalační cestu). Můžete si vybrat některou z těch, kde je program
již umístěn. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ zahájíte vlastní kopírování souborů. Během tohoto
kopírování můžete být dotázáni na souhlas, týkající se přepsání některého z dodávaných
číselníků (PSČ) v případě, pokud se neshoduje Vámi užívaná verze s tou, která je na
instalačním CD.
- Po nakopírování souborů se automaticky vytvoří programová skupina "SchusterSOFTWARE" s patřičnou ikonou, kterou lze "táhnutím" myši přemístit na "plochu".
c) Licence
Program ke svému správnému fungování vyžaduje přítomnost licenčního souboru WSKLAD.LIC,
který by měl být umístěn ve stejné složce, jako je program WSKLAD.EXE. Tento licenční soubor bývá
dodáván buď přímo na prvním zakoupeném CD-disku nebo Vám může být zaslán na vyžádání emailem.
Bez licenčního souboru program funguje pouze jako demoverze. To znamená, že je sice funkční, ale
má omezenu kapacitu na 250 druhů zboží a nic netiskne. Pokud v demoverzi pořídíte nějaké údaje,
nedojde po pozdějším přiřazení licenčního souboru k jejich ztrátě.
d) Důležité upozornění:
Pokud zavádíte novou verzi programu do počítače, je nutné, aby stávající verze programu nebyla
aktivní (program WSKLAD nesmí být spuštěn). Při práci v prostředí počítačové sítě je dále nutné, aby
během instalace nikdo jiný sklad nepoužíval a aby k instalaci nové verze došlo na všech jednotlivých
terminálech. V opačném případě může dojít k narušení (nebo dokonce i ke ztrátě) dat.
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Spuštění programu WSKLAD:
Program spustíte kliknutím na jeho ikonu. Po zadání Vašeho přístupového hesla se objeví toto úvodní
okno s hlavní nabídkou jednotlivých funkcí:
V hlavní nabídce se jednak
dozvíte,
s jakou
kapacitou
(počtem skladových karet) bude
umět program pracovat (1).
Dále zde v horní části okna
naleznete
tzv.
rozbalovací
nabídku (2), kde jsou k dispozici
mnohé užitečné funkce (např.
zálohování dat, exporty a
importy různých údajů, tisky
přehledů,…).
Následuje lišta s důležitými
číselníky a s konfiguračním
nastavením (3). Největší část je
pak
věnována
základním
funkcím skladu (4). Konečně se
(ve spodním obdélníku) dozvíte
o držiteli licence a tamtéž
naleznete i kontakt na autora
programu (5).
Můžete se rovněž přepínat (6) mezi záložkami „F1/Informace“ (co se v programu změnilo v posledních
verzích) a „F2/Menu“ (nabídkou jednotlivých funkcí, která je však proměnlivá dle potřeb uživatele).
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Nejdůležitější číselníky:
1) Obchodní partneři – firmy:
Jedná se o evidenci dodavatelů a (především) odběratelů. Jednotlivé firmy jsou identifikovány svým
DIČ. Chcete-li evidovat firmu, která DIČ nemá (nebo Vám jej nesdělila), je nutné jí nějaký identifikátor
„vymyslet“ (použijte IČO, číslo telefonu, cokoliv). Tabulka s firmami vypadá takto:

Tuto tabulku (ale i kteroukoliv jinou v tomto programu) můžete seřadit dle zvoleného sloupce (1) tak,
že na jeho záhlaví kliknete myší. Záhlaví tohoto řadícího sloupce se pak barevně odliší od ostatních.
Protože obchodních partnerů bývá mnoho, vyvstane občas potřeba ponechat na obrazovce jen
některé z nich. K tomu Vám poslouží funkce „Filtr“ (<Ctrl>+<F>) (2). Vybrané firmy je pak možné
vytisknout (3) (buď jako řádkový přehled nebo ve formě adresních štítků). Chcete-li pak vrátit na
obrazovku opětovně všechny obchodní partnery, klikněte na „Refresh“ (4).
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Nová firma se přidává do tabulky tak, že v levém spodním rohu zadáte její identifikátor (DIČ) (5) a
stisknete tlačítko OK nebo klávesu <Enter>. Pokud firma své DIČ nenahlásí, nebo jedná-li se o
soukromou (nepodnikající) osobu, zadejte místo DIČ cokoliv jiného, například IČo, telefonní číslo nebo
příjmení.
Pokud potřebujete vyhledat firmu dle jejího názvu (nebo jen části názvu), zadejte hledaný text do
pole označeného bodem (6). Vyhledávání se zefektivní poté, co zaškrtnete „Filtr“ (7) – v tomto případě
budou při vyhledávání na obrazovce zůstávat jen ty firmy, které vyhovují zadanému textu.
Kliknete-li do tabulky (8) pravým tlačítkem myši, objeví se skrytá nabídka, umožňující některé
speciální operace. Jedná se zejména o možnost dodatečné změny DIČ zvolené firmy, kdy program
vyhledá ve všech příslušných datových tabulkách původní údaj (staré DIČ) a nahradí jej údajem
novým.
Pokud některé z firem přiřadíte tzv. „Individuální ceník“, projeví se to v tabulce zelenožlutým
označením ve tvaru „Cxxx“, kde „xxx“ představuje pořadové číslo individuálního ceníku.Má-li firma
uzavřenou smlouvu, rovněž se to označí značkou „Sml“ u jejího DIČ.
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Karta obchodního partnera obsahuje řadu údajů:

Kromě údajů, které jsou Vám jasné, se zmíním o možnosti přesměrování fakturace na jinou
evidovanou firmu (1). Pokud do tohoto okénka zadáte jiné DIČ, upřednostní se na dokladu faktury
tento odběratel. Zadáte-li sem DIČ a pokud současně jako první znak uvedete tečku, údaje firmy se
ponechají, ale na faktuře se upřednostní toto (druhé) DIČ. Obě popsané možnosti slouží pro případ,
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kdy Vaším odběratelem je větší firma, členící se na jednotlivé organizační jednotky (střediska) s/nebo
bez samostatné právní subjektivity.
Firma může mít dvě adresy. Fakturační (2) a zasilatelskou (3). Rovněž můžete každému svému
zákazníkovi nastavit individuální fakturační a platební parametry (4).
Specialitou tohoto skladového programu je možnost vytváření libovolného počtu (max. 999) tzv.
„Individuálních ceníků“ (5) – podrobnosti budou zmíněny dále v této příručce.
Pokud pracujete v prostředí počítačové sítě, může se Vám stát, že v jedné chvíli se dva uživatelé
pokusí editovat jednu firmu. V takovém případě se druhému v pořadí okno uzamkne pro editaci a ve
spodní části se objeví patřičná informace (6).
2) Sklad (ceník)
Nejdůležitější tabulka. Obsahuje údaje o všech druzích zboží (zbožní karty). Každá skladová karta je
identifikována maximálně 13-ti místným alfanumerickým kódem. S výhodou lze užít například čárové
kódy. Novou skladovou kartu vytvoříte tak, že zadáte nový kód (dosud neexistujícího) zboží a
stisknete <Enter>.
Zboží může být v rámci celého skladu členěno na sortimentní skupiny. Tím se usnadňuje
vyhledávání a díky tomu je možná i částečná inventarizace skladu. Skupiny jsou identifikovány
trojmístnými alfanumerickými značkami. Autorem jsou napevno předvoleny tyto dvě:
SLU … služby
OBA … obaly
Ostatní skupiny si můžete vytvářet dle vlastní potřeby.
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Tip:
-

Při práci se skladovou tabulkou můžete použít pravé tlačítko myši k vyvolání skrytých funkcí.
Tyto funkce umožní mimo jiné: - překódovat zvolené zboží
- opravit stav zásoby na zvolené skladové kartě
Skladová karta vypadá takto:
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Již záhlaví této karty (1) Vám nabídne možnost přepínání mezi popisem zboží (<F1>),malou
skladovou kartou (<F2>), která obsahuje údaje o posledních 30 transakcích a textovou specifikací
(<F3>).
Kód zboží (2) nelze na kartě měnit. Jak bylo výše popsáno, zboží lze členit do sortimentních skupin
(3), přičemž skupiny mohou kromě názvu nést informaci o rabatních slevách nebo o účetním zařazení
(viz okno):

Dále ke skladové kartě můžete přičlenit tzv. „Spojené zboží“ (4). V praxi to znamená, že při jakékoliv
transakci tohoto zboží bude současně ve stejném množství vykonána tatáž transakce i se spojeným
zbožím (např.: nápoj může mít přičleněnu zálohovanou láhev, elektrický spotřebič se propojuje
s recyklačním poplatkem, …).
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Zatímco některá editační políčka (5) na skladové kartě jsou aktivní, jiná mohou být odpojena, aby Vás
nezdržovalo jejich „přeskakování“. Aktivace/vypnutí zvolených editačních polí lze nastavit v
„Konfigurační instalaci programu“ – záložce „Doklady“.
Ve spodní části karty lze nastavit i jednotlivá cenová pásma (7), přičemž u zvolených pásem můžete
zaškrtnout tzv. „fixní marži“ (6). Pokud je u Vás zvykem zadávat namísto marže (cenové přirážky)
rabat (cenovou slevu), lze to vykonat tak, že do kolonky pro marži zadáte rabat (v %) a ten se stiskem
klávesy <F11> přepočítá na odpovídající % marže). Rabat se pak ukazuje ve formě „bublinkové
nápovědy“ v okamžiku, kdy myší umístíte kurzor nad patřičné políčko. To znamená, že prodejní ceny
se budou automaticky měnit při každém novém nákupu zboží tak, aby byla Vámi zadaná ziskovost
dodržena.
K cenotvorbě je dobré uvést skutečnost, že v programu lze nastavit (prostřednictvím „Konfigurační
instalace“ – záložka „Daně+Ceny“) i tyto vlastnosti:
a) Zda podporujete ceny „S daní“ nebo „Bez daně“ (8).
b) Jak se mají podporované ceny zaokrouhlit, aby „hezky vypadaly“.
c) Zda se mají prodejní ceny stanovovat dle poslední nák. ceny (standardně dle průměrné NC)
Kromě popsaných údajů lze ke zboží připojit i obrázek (9).
Specialita v cenotvorbě:
Program umožňuje vyjímečný způsob tvorby cen, vytvořený „na míru“ firmě JOTIS s.r.o. Jedná se o
alternativu využití kolonky „marže“ v cenových pásmech B až E. Pokud si v konfiguračním nastavení,
v záložce „Ostatní“ zaškrtnete volbu „Aktivovat cenový režim „JOTIS“…“, budou se na skladové kartě
vztahovat marže (B-E) ne k nákupní ceně, ale k tzv. doporučené prodejní ceně.
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3) Běžné účty
Zde si můžete popsat jednotlivé své běžné účty, které budou figurovat na Vámi vystavených
fakturách.
4) Přístupová hesla a práva
Zde můžete zadat jednotlivé uživatele programu a přidělit jim jejich práva. Okno, ve kterém popisujete
jednotlivé přístupy zvoleného uživatele vypadá takto:
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Jednotlivé funkce programu:
1) Příjem zboží na sklad:
Příjem zboží navyšuje stav zásoby na skladové kartě. Příjem lze členit na tyto druhy:
- Inventarizační příjem. Používá se pro prvotní naskladnění zásoby při zavádění tohoto
programu do praxe.
- Běžný nákup. Zanášíme zboží dle jednotlivých došlých faktur (dodacích listů).
- Vnitro-příjem. Naskladnění z vlastních zdrojů (například převod z jiného střediska či skladu)
v rámci naší firmy.
Typický příjmový doklad vypadá takto:
K jednotlivým bodům tohoto
dokladu si nyní něco bližšího
sdělíme:
Pořadové
číslo
příjemky
(1)
nemůžete ovlivnit (s výjimkou
prvotního nastavení číslovacího
stylu). Program příjmové doklady
čísluje sám vždy o 1 vyšším číslem
dle předchozích dokladů. Datum
naskladnění
(příjmu)
(2)
lze
(podobně
jako
ostatní
údaje
v záhlaví dokladu) editovat jen
v případě,
pokud
doklad
neobsahuje
žádné
řádky.
V okamžiku, kdy na dokladu již je
alespoň jeden řádek, některá
editační políčka se uzamknou.
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Proto vždy dbejte na úplnost a správnost pořizovaných dokladů. Dnešní datum dosazuje funkční
klávesa <F12>. Při antidatování příjmu mějte na paměti, že tím riskujete poničení správnosti účetního
stavu. Proti antidatování lze jednoduše zakročit průběžným nastavováním „Uzávěrkového datumu“ (v
konfiguračním nastavení programu – záložce „Zámky“).
Pokud přijímáte zboží, které Vám dodavatel doručil na základě Vaší objednávky. Uveďte číslo (3)
této objednávky (<F9> nabídne seznam Vašich objednávek). Program dokáže na objednávce označit
ty zbožní položky, které již byly dodány a Vám se tak dostane snadného zjištění, které zboží dosud
dodáno nebylo.
Identifikace „Vnitro-příjmu“ proběhne prostřednictvím zaškrtávátka (4) a určením značky úseku
(střediska) – odkud k nám zboží došlo. Úseky pomůže vybírat klávesa <F9> z příslušného číselníku.
Dodavatele zboží (5) není povinné vyplňovat. Každopádně je to vhodné při budoucím dohledávání
příjemek. Firmy lze vyhledávat v seznamu klávesou <F9>.
Jednotlivé firmy jsou
evidovány/identifikovány pod svými DIČ-i. Pokud firma (dodavatel) DIČ neuvedla, umí program
identifikátor vymyslet. Poslouží k tomu klávesa <F1>. Libovolný údaj existující firmy pak opravíte po
stisku klávesy <F7>. Jméno vybraného dodavatele se vždy zobrazuje na nižším řádku.
U příjemky je vhodné uvádět variabilní symbol (6) (číslo dodavatelské faktury). Může to v budoucnu
ulehčit dohledávání dokladu (například při reklamačním řízení). K dispozici je i krátký poznámkový
popisek (7), který může být rovněž využit jako vyhledávací hledisko.
Někdy se stává, že dodavatel na své faktuře (dodacím listu) uvádí jednotkové ceny, které nejsou
konečné, neboť je na konci dokladu poníží o domluvený rabat (slevu). Pak musíte na kalkulačce ručně
tyto ceny přepočítávat. Pokud si chcete ulehčit život, uveďte % této slevy do okénka označeného
bodem (8) a program je bude přepočítávat za Vás.
Tělo příjemky (9) tvoří jednotlivé řádky (zbožní druhy). Může jich být až 2000. K posunu po těchto
řádcích lze užít kurzorové klávesy nebo posuvnou lištu (po pravé straně). Součet všech řádků pak
naleznete dole. Doporučuji vždy provést kontrolu těchto součtů s originálním dokladem-fakturou.
Neopouštějte příjemku předtím, dokud není zcela správně zadaná. Pokud nemáte k dispozici
originální doklad (fakturu za zboží), je vhodné nastavit „Vyřízeno“ na „vypnuto“ (V). Doklad zůstane
v tabulce označen malým červeným otazníkem. „Vyřízeno“ pak zaškrtnete až poté, kdy se
přesvědčíte, že příjemka plně koresponduje s nákupním dokladem.
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Jednotlivé řádky příjemky lze přidávat, opravovat a rušit (A). Oprava a rušení řádku je podmíněna tím,
že po uskutečnění příjmu nedošlo u zvoleného zboží k jinému pohybu! Program tím chrání účetní stav
zásoby.
V pravém spodním rohu dokladu naleznete dvě užitečné ikonky. Chcete-li se podívat
(překontrolovat) na skladovou kartu, použijte k tomu ikonku „Skladová karta“ (B). Pokud jste v režimu
prohlížení dokladu a máte-li pocit, že jiný uživatel na síti tento doklad edituje, kliknutím na ikonu
„Refresh“ (C) se provede občerstvení tabulky.
Potřebujete-li (na rozsáhlejší příjemce) seřadit jednotlivé řádky dle kódu nebo dle názvu, můžete
použít příslušná tlačítka (E).
V praxi se setkáte s tím, že na dodacím listu (faktuře) mohou být vyčísleny dodatečné náklady
(například v souvislosti s dopravou zboží) nebo sleva, přičemž tyto částky nejsou rozpuštěny do
jednotlivých zbožních řádků neboť je dodavatel uvedl sumárně. Pro tento účel disponuje příjemka
tlačítkem (D) „Rozpuštění dalších nákladů“. Zde pak zadáte příslušnou částku (u slevy se
znaménkem mínus) a program ji automaticky rozpočítá do každého řádku dodacího listu – příjemky
v patřičném hodnotovém poměru. Částka se nerozpočítává do spojených zbožních karet a do obalů.
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K editaci (zadávání)
jednoho řádku příjemky
slouží toto vkládací okno:
Poté, co vyplníte kód
zboží (1) (může jít o
maximálně
13-místný
alfanumerický
kód),
objeví se název tohoto
zboží
(pro
kontrolu).
Pokud přijímané zboží již
je v evidenci, můžete je
vyhledat prostřednictvím
funkční klávesy <F9>.
Chcete-li
zanést
do
evidence nové zboží,
zadejte kód, který ještě
nebyl nikdy použit a
program
automaticky
založí novou kartu.
Stiskem klávesy <F1>
program sám pomůže
číslo zboží vymyslet.
U zadaného kódu pak
funguje klávesa <F7>, která umožní opravu vybraných údajů zvolené skladové karty. Důležitým
údajem je množství přijímaného zboží (2). Zadává se v zobrazených jednotkách (kusy, kg, metry, …).
Je-li to vyžadováno v konfiguračním nastavení programu – záložka „Ostatní“, dotaz „Povolit pohyby
v cizích měnách“, zeptá se program i na cizí
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měnu a kurz (3). Nákupní cenu (4) pak přímo nezadáváte, ale sama se vypočítává ze zadaných
hodnot.
Zadaná nákupní cena nemusí být konečná. Někdy nám dodavatel udělil dodatečnou slevu (rabat).
V tom případě můžete slevu v % zadat (5) a konečná nákupní cena se přepočítá a zobrazí napravo.
K příjmovému dokladu lze zadat i interní poznámkový text (6), například výrobní číslo a podobně.
Tento poznámkový údaj dokáže pak program kdykoliv vyhledat.
Jako velmi užitečné se jeví zobrazení prodejních cen (ve všech šesti možných cenových pásmech)
(7). Získáváte tak přehled o tom, jak se bude vyvíjet cena poté, co dojde ke zprůměrování pořizovací
ceny po dokončení této příjemky. Na rozdíl od skladové karty je zde k dispozici i možnost zadání
rabatního výpočtu prodejní ceny ve všech šesti cenových pásmech (na obrázku jsou zobrazena
ilustračně jen první tři pásma).
Zcela dole máte tlačítko „Skladová karta“, které Vám vyvolá skladovou kartu zadaného zboží. Zde
máte možnost vykonat její úpravy. Tlačítko „Prodejní ceny“ vyvolá aktualizaci prodejních cen na
základě změny nákupní ceny.

Tip:
-

při pořizování počátečního stavu (při zavádění tohoto skladového programu) je vhodné použít
takové datum, aby nezasahovalo do obratů prvního zpracovávaného měsíce (tedy:
zahajujete-li práci s programem od 1.ledna, prvotní inventarizační příjemky zadejte s datumem
31.12. předchozího roku)
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2) Vnitro-výdej (a návrat) zboží
Jak již napovídá název tohoto pohybu, používá se k neprodejnímu výdeji zboží ze skladu. Může se jím
řešit úbytek (manko) zjištěný inventarizací, použití zboží pro vlastní či reklamní účely či výdej
materiálu do výroby. Návrat řeší opačné problémy – tj. zjištění přebytků či návrat materiálu, který
nebyl ve výrobě spotřebován.
Vnitro-výdejem se zde nebudu více zabývat, neboť se jedná o pohyb podobný fakturaci (tvorbě
dodacího listu) a ta bude popsána níže.

Tip:
-

-

Pokud potřebujete vydávat zboží (materiál) v pořizovacích cenách, vyplňte do cenového
pásma znak „N“ (nákupní ceny). Vyskladnění pak proběhne v průměrných nákupních cenách.
Pokud vydáváte zboží v nákupních cenách převážně, je vhodné tuto vlastnost nastavit
v konfiguračním nastavení programu – „F3: daně a ceny“, zaškrtávací pole „Výdejky obvykle
s cenovým pásmem N ?“.
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3) Prodej na fakturu (dodací listy a tisk faktur)
Poté, co vstoupíte do této funkce, objeví se následující tabulka:

V horní části, nad tabulkou (1), jsou přepínače na zvolení jedné ze tří možností:
- F1:Dodací listy (zde přidáváte či opravujete jednotlivé dodací listy).
- F2:Faktury vystavené (seznam všech již vystavených faktur, které lze opakovaně tisknout
nebo je možné jim zadat stav uhrazení).
- F3:Faktury k vystavení (program analyzuje dodací listy v zadaném období a pozná, které
dosud nebyly vyfakturované – nabídne seznam firem dle výše fakturovatelné částky).
Jednotlivé doklady je možné tisknout prostřednictvím tlačítek (2) „Tisk“ (<F4> / formát A4) nebo
„Paragon“ (<F5> / na úzkou tiskárničku).
V tabulce (3) vidíte všechny doklady, dříve pořízené. Je-li to v programu povoleno (přístupovými
právy, zvláštními okolnostmi a nastavením v konfigurační instalaci programu) můžete zvolené doklady
i opravovat a rušit.
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Vybrané doklady (4) mohou být označeny jako „SERVIS“. Jedná se o dodací listy, vytvořené
externě v knize „Servis/Opravy“ (naleznete ji v hlaví nabídce). Na těchto servisních dodacích listech
lze pak označovat, zda již oprava byla dokončena (nápis „SERVIS“ je šedě podbarven) nebo ne (pak
je nápis podbarven žlutě).
Přidáváte-li nový dodací list tlačítkem „Přidat“, bude mu automaticky přiděleno první volné pořadové
číslo. Pokud však chcete přidělit dodacímu listu nějaké jiné pořadové číslo (obvykle se to využije jen
jednou – při tvorbě prvního DL v průběhu roku, když chcete navázat na dosavadní vystavované DL),
zadejte požadované číslo do okénka vlevo dole (5) a stiskněte klávesu <Enter>.
Potřebujete-li fakturovat jeden (kterýkoliv dosud nevyfakturovaný) dodací list, poslouží Vám k tomu
tlačítko „Rychlá fakturace“ (6).
V souvislosti s tiskem (nebo i opakovaným tiskem) faktur jsou k dispozici některé volby (zaškrtávátka
ve spodní části okna), která ovlivní zobrazení některých tištěných údajů (7).
V praxi může nastat situace, kdy zákazník na poslední chvíli změní názor a na místo faktury požádá
o prodejní doklad v hotovosti. K tomuto účelu je ve fakturaci k dispozici tlačítko:
,
prostřednictvím kterého se zvolený (a dosud nevyfakturovaný) dodací list přetransformuje na prodejní
doklad v hotovosti.
Jednotlivé dodací listy obsahují záhlaví:
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Údaje v záhlaví dokladu lze měnit jen do té doby, než na dodací list přidáte první řádek. Pak se celé
záhlaví uzamkne. Výjimku tvoří jen údaj „Odběratel“ (3), poznámkový text (4), převažující zakázka (6)
a příznak „Servis je již dokončen?“ (7).
Zadáváte-li datum (1), můžete klávesou <F12> dosadit dnešní. Cenové a Rabatní pásmo (2) se
předvyplní poté, co zadáte DIČ odběratele. Můžete je však změnit dle momentální potřeby.
Povolená cenová pásma jsou: A, B, C, D, E, dále „N“ (nákupní ceny) a pokud pásmo není zadáno
(„mezera“), bude zboží vyskladněno v doporučených cenách. Rabatní pásma mohou být A až E nebo
nic („mezera“) pro nestanovený rabat.
V záhlaví dodacího listu je možné zadat krátkou, blíže nespecifikovanou, poznámku (4). Dle tohoto
textu pak program dokáže příslušný doklad v budoucnu vyhledat.
Má-li být na celém dokladu (nebo převažující části) uplatněna rabatní sleva v %, zadejte ji do
okénka označeného bodem (5). Jedná se jen o orientační údaj, který bude možné na jednotlivých
řádcích DL přepisovat.
Vyžaduje-li zákazník, aby byl celý dodací list (nebo jeho převažující část) označen kódem akce
(zakázky) a aby tento údaj byl později uveden na faktuře, kterou mu budete tisknout, použijte k tomu
okénko, označené bodem (6).
Dodací list (stejně jako výdejka, návratka či doklad o prodeji v hotovosti) sestávají z jednotlivých
transakcí (pohybů). Každý pohyb se zadává formou samostatného okénka:
V tomto okně (pro editaci jednoho řádku
DL) vyplníte kód prodávaného zboží (1),
přičemž můžete využít klávesu <F9>
k nahlédnutí do ceníku. Chcete-li na zadané
zbožní kartě něco na poslední chvíli opravit
(nebo se jen podívat), stisknete klávesu
<F7>. Po zadání kódu zboží se v nižším
políčku (2) vyplní název zboží – pro kontrolu
správnosti zadaného kódu.
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Následuje zadání vydávaného množství (3) v patřičné měrné jednotce (např. KS). Po pravé
straně je pak uvedena i výše aktuální zásoby (4). Ještě více napravo máte k dispozici sazbu DPH (5)
v %. Tuto sazbu je možné (kliknutím myši a přepisem) změnit – má-li to praktický význam.
Výdejní cena (6) se zadává buď bez DPH nebo včetně DPH (podle toho, jak je to definováno k
„Konfiguračním nastavení programu“ – záložka „Daně+Ceny“). Na způsob zadání Vás upozorňuje
modrá hláška po pravé straně (7).
Výdejní (resp. Prodejní) cenu lze ponížit o slevu (rabat) v % (8), přičemž konečná cena je pak
k vidění v okénku označeném bodem (9).
Pokud Váš zákazník vyžaduje, aby se jeho faktura členila dle akcí (zakázek), na které zakoupený
materiál (zboží) použije, může Vám hlásit značku své zakázky (A) (až 10-ti místný alfanumerický
identifikátor). Dodací list pak bude pomyslně rozdělen na více fakturačních částí.
Konečně můžete vyplnit i údaj „Poznámka“ (B), který se může (ale nemusí – podle „Konfiguračního
nastavení programu“ – záložka „Zobrazení“) tisknout na dokladech. Lze výhodně použít například při
specifikaci výrobního čísla a podobně.
Tipy:
-

-

Pokud vyplníte do kódu prodávaného zboží znak „*“ (hvězdička), lze prodat komoditu, která na
skladě vůbec není. Může se to výhodně užít k vyúčtování služby – práce. Dále je tak možné
prodávat zboží, které k dispozici je, ale nebylo přímo zakoupeno (nějaký přebytek, dárek, …)
a není tudíž v ceníkové nabídce. V takovém případě údaj „Poznámka“ slouží k pojmenování
prodávaného zboží/služby.
Vyžaduje-li praxe, aby se na dokladu namísto jména prodávaného zboží vytisklo něco jiného,
využijte k tomu údaj „Poznámka“, přičemž na první pozici uveďte znak „*“ (hvězdička).
Program bude vědět, že má tuto poznámku, při tisku, upřednostnit.
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Informace:
- Pokud vydáte/prodáte zboží pod nákupní cenou (udělíte-li vyšší slevu) nebo v případě, že na
zboží je příliš malý zisk, budete na tuto skutečnost programem upozorněni. Doklad, na kterém
je aspoň jeden řádek s prodělkem, bude pak v tabulce označen ve sloupci „Příznak“ značkou
„<“.
Tvorba a tisk faktur:
Výše jsem již zmínil, že je možné vytvářet faktury z vybraných dodacích listů prostřednictvím tlačítka
„Rychlá fakturace“. To je však spíše „nouzové“ řešení. Program je uzpůsoben spíše k tzv. nárazové
fakturaci (například jednou týdně).
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Postup fakturace je následující:

Nejprve se klávesou <F3> (nebo myší) přepnete do fakturační sekce (1). Poté zadáte fakturační
období (2) a kliknete na tlačítko „Co se má fakturovat“ (3). Program vyhodnotí všechny dodací listy
v zadaném období a rozpozná nevyfakturované. Načež zobrazí všechny firmy, které je třeba
fakturovat, v tabulce (4).
Vyberete si libovolnou firmu a kliknete na tlačítko „Fakturovat zvoleného zákazníka“ (5). Před
kliknutím na toto tlačítko můžete ještě rozhodnout, zda se mají sumarizovat shodné řádky (6) – myslí
se tím, že shodující zboží (se stejnou prodejní cenou) z více dodacích listů se spojí do jednoho
fakturačního řádku.
Po stisku tlačítka „Fakturovat zvoleného zákazníka“ se objeví skupina zadávacích políček, které je
třeba vyplnit (7). Zejména jde o číslo faktury (standardně se před-vyplní první volné pořadové číslo ale
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je možné je přepsat). Dále vyplníte datum splatnosti (i ten se standardně před-vyplní dle
data vystavení a dohodnuté splatnosti s příslušným odběratelem). Možné je i zadání jakéhokoliv textu
(8), který se na faktuře vytiskne těsně před vyjmenovanými zbožními položkami. Pokud je zaškrtnuta
volba „Sumarizovat shodné druhy zboží…“, pak se text automaticky naplní seznamem jednotlivých
dodacích listů, které byly pro fakturaci použity.
Chcete-li, aby se faktura přepočetla na jinou měnu (například z korun na eura, zaškrtněte políčko
„Fakturovat v jiné měně…“ a určete novou měnu + její kurz). Jedná-li se o fakturu do jiné země,
můžete rovněž zaškrtnutím pole „Fakturovat bez DPH?“ zařídit, aby se pro jednotlivé fakturované
položky nastavila sazba DPH na 0%.
V případě potřeby lze zadat i tzv. „Konečného příjemce“ (9), který bude uveden u odběratele. Jsou-li
všechny potřebné údaje Vámi zadány, klikněte na tlačítko „Dokončit“ (A) a faktura se definitivně
dokončí, přičemž příslušné transakce (pohyby) se na všech dodacích listech uzamknou.
Tipy:
-

Kteroukoliv fakturu lze opakovaně vytisknout. Stačí ji vyhledat v seznamu (tabulce) faktur
(<F2>). Pro hledání lze využít „filtraci dokladů“ (<Ctrl>+<F>).

-

Na zvolené faktuře lze dodatečně opravit některé hlavičkové údaje. Tato oprava se vyvolává
tak, že označíte příslušnou fakturu (vyberete ji v tabulce) a poté pravým tlačítkem myši
zobrazíte skrytou nabídku. Zde vyberete akci „Oprava vybraných údajů na faktuře“.

-

Objeví se tento dialog, kde můžete změnit kterýkoliv ze zobrazených údajů :
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Povšimněte si, že v horní části lze přepnout mezi dvěma záložkami (1). Kromě hlavičkových údajů
je možné opravit i jednotlivé řádky dodacích listů (například změnit cenu) bez toho, že by bylo
nutné fakturu anulovat.
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-

Do evidence vystavených faktur (tabulka <F2>) lze zanášet i faktury pořízené externě. Má to
význam pro případ, pokud evidenci faktur ve skladovém programu využíváte i pro sledování

-

stavu jejich uhrazení. K tomuto účelu lze použít tlačítko „Přidat“ v horní části tabulky. Externě
pořízenou fakturu lze „Anulovat“ ale jen v tom případě, že jí nejprve vynulujete částku.

-

Kteroukoliv fakturu lze anulovat. Tím se způsobí její vynulování a současně se u všech
odpovídajících dodacích listů „shodí“ příznak vyfakturovanosti. Pak je možné tyto dodací listy
dále editovat (případně je rušit). Při opětovné fakturaci pak můžete použít číslo anulované
faktury pro nově vytvářenou – stačí toto číslo ručně zadat.

-

Klávesa <Ctrl>+<H> může přiřadit ke zvolené faktuře úhradu. To umožní sledovat stav
uhlazenosti jednotlivých evidovaných faktur.

-

Pokud se v rámci tisku jedné faktury rozezná situace, kdy je jedno (stejné) zboží účtováno
v různých prodejních cenách, lze v konfiguračním nastavení programu v oddíle „F3: daně a
ceny“ nastavit přeprůměrování prodejní ceny tohoto zboží zaškrtávacím polem „Mají se při
tisku faktur opravovat zjištěné rozdíly prodejní ceny při aktivním slučování?“.
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4) Prodej v hotovosti (kasa)
Tento druh pohybu je velmi blízký prodeji „na fakturu“. Má však svá specifika. V první řadě se zde
předpokládá práce s hotovými penězi (a to i s vydáními). Tomu je uzpůsobena i tabulka s jednotlivými
doklady:

U této tabulky bych se nejprve pozastavil nad existencí dvou různých „příjmových“ sloupečků, kde ve
sloupci „Tržba“ naleznete hodnotu prodaného zboží v prodejní ceně a ve sloupci „Hot-Příjem“ je
informace o přijaté částce v hotovosti. Ta totiž může být nižší (na „vině“ jsou možné bezhotovostní
způsoby úhrady - platby kartami). Doklady, hrazené platební kartou jsou vizuálně označovány (7).
Tato možnost souvisí s uzavíráním jednotlivých prodejních dokladů, kdy vyplňujete tento dialog:
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Jak je patrné z existence sloupečku „Hot-Vydání“, předpokládají se i výdaje peněz z kasy (například
vrácené zboží, odvody hotovosti, různé platby). Díky tomuto řešení může program fungovat obdobně
jako registrační pokladna a může tudíž sledovat i aktuální hotovost.
Pokud některý doklad (prodej) obsahuje zboží, u něhož byl vykázán prodělek (nákupní cena byla
vyšší než prodejní), označí se ve sloupci „Příznak“ značkou „<“. Je-li v příznakovém sloupci obrázek
zámku (6), znamená to uzamčení dokladu (není možná další editace). Důvodem může být jeho
vytištění nebo fiskalizace (EET).
V prodejním módu je možné filtrovat doklady (2) (dle zadaných hledisek). Také lze přepínat uživatele
(obsluhu / prodavače) tlačítkem „Přihlásit“ (3), aniž by bylo nutné prodejní režim ukončit. Funkce
„Poptávky“ je důležitá pro případ, kdy si u Vás zákazník objedná zboží, které není skladem a Vy od
něj přijmete nějakou zálohu. V takovém případě je nutné vytisknout objednávku a nechat si ji od
zákazníka (objednávajícího) podepsat (5). Hotové prodejní doklady (nebo stvrzenky k ostatním
platbám) je možné tisknout (4) dvěma způsoby. Ve formátu A4 nebo jako úzký pruh papíru (paragon).
Pokud má být informace o prodejním dokladu odeslána v režimu „Elektronické Evidence Tržeb“, je
následně označen (8) příznakem „eet“ (zelená barva – úspěšně odesláno, fialová barva – neodesláno
z důvodu nějakého problému). Odeslání do EET se děje automaticky a je vázáno na tyto akce:
a) Tisk prodejního dokladu
b) Ukončení dokladu (v režimu „Kasa“)
c) Ručním vyvoláním funkce „Odeslání údajů o tržbě na EET-server“ (lze volat pravým tlačítkem
myši v tabulce s doklady).
Pokud chcete vidět protokol odeslaných dokladů do EET, lze se v horní části okna (1) přepnout do
záložky „Elektronická Evidence Tržeb“.
Program dokáže vytvářet prodejní doklady dvěma způsoby. Standardně se tak děje podobným
způsobem, jako u (výše popsané) tvorby dodacího listu. Druhou cestou je aktivace „Režimu kasa“ (9),
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kdy zadání je vykonáno méně obtížnou formou (s lépe čitelnými údaji):
V horní části dokladu lze spatřit
údaje o prodavači, číslo dokladu
+ datum a čas prodeje.
Následuje tabulka s prodanými
položkami, kde se červeně
zvýrazní cena, není-li u řádku
zadáno množství (2). Celková
aktuální zásoba zboží se ukazuje
červeně vlevo (3).
Je-li třeba k dokladu přiřadit
údaje o zákazníkovi, klikněte na
malé tlačítko (1) vpravo nahoře.
Součet dokladu je pod tabulkou
(4) a může být ještě upraven o
případnou slevu, kliknete li na
tlačítko „Sleva“ (5).
I přímo v tomto prodejním dokladu lze přepnout prodavače (6) tlačítkem „Přihlásit“. Ukončení
prodejního dokladu završíte kliknutím na tlačítko „Zapsat bez tisku“ nebo „Zapsat + tisk“ (7). V obou
případech dojde k následnému odeslání tržby v režimu EET.
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Po dokončení prodeje v režimu „Kasa“ zůstává na obrazovce informativní okno:

Kde je vidět, kolik peněz činila tržba a případně i kolik má být zákazníkovi vráceno.

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...).
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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 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.)
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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.
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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V případě nouze lze alternovat vybrané druhy písma (fonty) nebo u nich můžete vypnout diakritiku.

Konfigurační nastavení programu:
Pro kvalitní práci s programem je nutné definovat některé specifické parametry, které souvisí
s originalitou každého zpracovatele. Tyto parametry (vlastnosti) se zadávají prostřednictvím tzv.
„Konfiguračního nastavení programu“ (obvykle jej naleznete v rozbalovacích nabídkách –
„Nastavení“):

Konfigurace
má
možnost
nastavit
celou
řadu
parametrů.
Tyto
vlastnosti se člení
do
jednotlivých
souvisejících skupin
(1) mezi nimiž se
přepínáte
myší
nebo
příslušnou
funkční
klávesou
(<F1> až <F10>).
Pro jejich záznam
je
pak
nutné
kliknout na tlačítko
<Zapsat>
neboť
v tomto dialogu (na rozdíl od většiny ostatních) není klávesa <Esc> přičleněna významu „uložit“.
Nastavení se týká mnoha různých parametrů. Například sazeb DPH (2), podoby zadávání a tisku
dokladů (3). Pokud se Vás to týká, aktivujte si chování pro „Přenesenou daňovou povinnost DPH“ (4).
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Individuální ceníky
Přestože cenotvorba užitá v programu je poměrně značně variabilní (6 prodejních cenových pásem x
5 slevových (rabatních) pásem pro jednotlivé zbožní skupiny, dále možnost přímého zadání ceny při
tvorbě prodejního dokladu), vyžádala si praxe i tzv. Individuální ceníky.
Individuální ceníky (IC) se vážou na konkrétního odběratele (zákazníka) a může jich být vytvořeno až
999. Každému zákazníkovi lze přičlenit jen jeden IC. Je však možné, aby více zákazníků používalo
jeden a ten samý IC. V individuálním ceníku lze pro libovolné evidované zboží stanovit prodejní cenu,
která se nepřevezme z hlavního ceníku ale právě z IC.
Editujete-li (na kartě zákazníka – v seznamu firem) individuální ceník, používáte k tomu takto
vypadající tabulku:

V individuálním ceníku zadáváte v prvním sloupečku kód zboží (1) nebo sortimentní skupinu
předznačenou hvězdičkou (2). Lze samozřejmě využívat standardní nabídky po stisku klávesy <F9>.
V druhém sloupci vidíte (pro kontrolu) název zboží nebo zbožní skupiny. Následuje doporučená cena
u zboží (3). V posledním sloupečku můžete zadat individuální cenu bez DPH (u zboží) nebo
individuální slevu (v %) pro zadanou sortimentní skupinu (4).
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Cenová nabídky:
Program umožňuje vytvářet cenové nabídky pro Vaše zákazníky. Jedná se o vytváření prodejních
dokladů, jejichž realizace je však podmíněna souhlasem zákazníka. Znamená to, že pokud zadáváte
(tvoříte) cenovou nabídku, nedochází k odečítání zboží ze skladových karet. Současně není ani nutné
mít dostatečnou zásobu požadovaného zboží ve stavu.
Cenovou nabídku naleznete v hlavním nabídkovém okně programu, v rozbalovacím menu „Pohyby“.
Tabulka pro vytváření cenových nabídek je shodná (co se týče jejího vzhledu) s tabulkou pro prodej
v hotovosti. Vlastní tvorba cenové nabídky se rovněž velmi podobá tvorbě jakéhokoliv prodejního
dokladu:
Jak je patrné, tabulka
(1)
se
shoduje
s jakýmkoliv
jiným
DL. Ve spodní části
naleznete navíc dva
řádky
(2)
pro
doplnění
nějakého
ujednání (například
informace o trvání
této nabídky). Pokud
nabízené zboží není
skladem a projeví-li o
něj zákazník zájem,
lze vygenerovat i
objednávku
(3).
Tlačítko „Realizace“
(4) vyvolá převod
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nabídky mezi dodací listy (k následné fakturaci) nebo do prodeje v hotovosti. Nabídku lze
exportovat do DBF-tabulky (5) a tu následně použít k dalšímu zpracování. Tlačítko „DPH“ (6) slouží
k aktualizaci sazeb DPH na přelomu období, kdy nabídka byla vytvořena se sazbami, které nyní již
neplatí (při změně sazeb v zákoně o DPH).

Měsíční uzávěrka skladu
Program disponuje možností vykonat měsíční uzávěrku, která se provádí k poslednímu dni
předchozího kalendářního měsíce. Tato uzávěrka zamezí možnosti vstoupit do uzavřených období a
zafixuje aktuální stav zásoby ke konci uzavíraného měsíce. Díky tomu se kdykoliv v budoucnu podaří
vytisknout se zpětnou platností stejné údaje, které platily v daném okamžiku.
Tato okolnost je zvláště cenná z toho důvodu, že při každém přepočtu průměrné nákupní ceny
zboží, vážící se na příjmy, dochází k malým zaokrouhlovacím chybám. Ty však ve svém součtu
můžou dosáhnout i značných rozměrů. Rovněž nelze v praxi zamezit některým neregulérním
manipulacím s doklady (jako je nedodržení časové posloupnosti příjmů a výdajů, rušení starších
příjmových dokladů, …). Uzávěrka tyto skutečnosti zohlední a přepočítá průměrné pořizovací ceny
zboží tak, aby odpovídaly časové posloupnosti. Díky tomu bude docílena jistota, že uzavírané období
(měsíc) je zpracováno správně.
Před vykonáním uzávěrky musí být splněna jedna zásadní podmínka: Žádné zboží na konci
uzavíraného období nemůže mít zápornou zásobu (tato skutečnost nastává v praxi tehdy, když
příjmový doklad je pořizován později, než výdajový). V takovéto situaci program nedovolí uzávěrku
vykonat. Proto musí obsluha nejprve záporné stavy napravit zadáním odpovídajících příjemek.
Po vykonání uzávěrky se na sestavě „Ekonomické vyhodnocení“ tiskne informace o tom, že
skladová data prošla uzávěrkou a tím je stvrzena správnost tohoto důležitého dokladu před tím, než
jej předáte účtárně. Vhodný čas na vykonání uzávěrky je mezi 15. - 20. dnem následujícího měsíce.
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Vytvoření nové skladové ikony a převod dat
Program „sklad“ může za nějaký čas dospět do stádia, kdy je tak zaplněn doklady, že práce s ním je
již velmi pomalá. U někoho to může nastat za rok, jinde třeba po mnoha letech. Ať tak či onak, je
v programu k dispozici následující řešení:
V hlavním nabídkovém okně naleznete v rozbalovacím menu “Uzávěrky“ funkci „Vytvoření nové
skladové ikony a převod dat“.
Tato funkce otevře novou skladovou ikonu a přenese do ní výchozí stav na základě provedené (a
dokončené !) inventury (viz další stránka). Proto pečlivě překontrolujte, zda jsou všechny údaje v
pořádku. Do nově vytvořené ikony se převedou všechny číselníky (běžné účty, sortimentní skupiny,
obchodní partneři,…), dále se vygeneruje počáteční (inventarizační) příjemka a konečně se převedou
i případné po-inventarizační pohyby a doklady (včetně všech dosud neuhrazených faktur).
Poté, co je nová skladová ikona vytvořena, je nutné ji (bohužel však už jen manuálně) založit na
případných ostatních počítačích Vaší sítě. Dále je nutné nově otevřený sklad spustit a vykonat v něm
tuto akci:
-

vstupte do skladu (ceníku)

-

najeďte na první řádek – zboží

-

pravým tlačítkem myši klikněte na tabulku a zvolte funkci „Oprava stavu všech skladových
karet“

-

u první opravované skladové karty nastavte tyto parametry (datum zachování cen nechte
01.01.2000, zaškrtněte „Předsunout NC“ a klikněte na tlačítko „Aktivovat“. Poté co se první
karta sestaví, klikněte na „Přerušit“ – tím aktivujete automatické opravy všech ostatních karet
v pořadí, přičemž u těchto karet se použije stejné nastavení parametrů jako u první skladové
karty).
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Inventura
Ve skladu se nejméně jednou ročně vykonává inventura stavu zásob (kromě toho je vykonáním
inventury podmíněno i automatické vytvoření nové skladové ikony – viz předchozí stránka).
Patřičnou funkci naleznete v programu mezi tiskovými sestavami v hlavním nabídkovém okně.
Poté co ji vyvoláte, objeví se toto okno:
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Následuje popis jednotlivých funkcí:
1) Tlačítkem (1) „Generovat I-tabulku“ vytvoříte prvotní podklady k vykonání inventury. Těmito
podklady je seznam veškerého evidovaného zboží (případně jeho části – pokud při
generování použijete filtr). Uvnitř seznamu se skrývá údaj o očekávané zásobě.
Vygenerování tabulky má vždy za následek ztrátu (výmaz) případné předchozí inventarizační
tabulky (pak neplatí informace v bodu 9) tohoto popisu)
2) Tabulka obsahuje ve svém záhlaví informaci o datu (2), k němuž je inventura prováděna.
3) Tabulku si můžete standardním způsobem seřadit (3) buď podle kódu zboží nebo dle názvů.
Zvolte to, co Vám více vyhovuje. V tabulce můžete spatřit chybový příznak „NC!“, vyjadřující,
že u daného zboží není známa nákupní cena. Pokud jde o zboží bez zásoby, ničemu to
nevadí.
4) Poté, co jste si vytiskli inventarizační podklady (6), vykonáte fyzickou inventuru ve skladu. Na
papír si poznamenáte zjištěná množství jednotlivých druhů zboží a tyto údaje přeťukáte do
tabulky (poslední sloupec vpravo (A)). Pokud se údaje neshodují s tím, co program očekává,
zobrazí se v tabulce značky pro manko (4) nebo pro přebytek (5).
Pokud se dá očekávat, že převážná část stavu zásoby se bude shodovat, existuje pomůcka,
která Vám ušetří čas při zadávání zjištěných stavů. Jedná se o skrytou funkci „Automatické
předvyplnění celé tabulky“, kterou aktivujete klávesovou zkratkou <Ctrl>+<F8> nebo kliknutím
pravého tlačítka myši do tabulky.
K zadávání lze využít i snímač čárového kódu (9), který si sám dohledá příslušný řádek a do
něj zjištění zadá (přepíše nebo přičte – dle Vašich zvyků).
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6) Když je inventura pořízena, vytiskněte si soupis „Přehled rozdílů“ (6), který přehledně znázorní
jednotlivé zbožní položky, u nichž se neshoduje zjištěný stav s očekávaným účetním stavem
7) Zadaná zjištění je možné (pro případ potřeby) uložit do externího soboru (7). To se může hodit
v případě, kdy se inventura nepovede a opakuje se. Pak se inventurní tabulky vygeneruje
znovu a uložená zjištění se do ní načtou. Ušetří Vám to hodně práce. Je to jakási záložní
funkce.
8) Máte-li pocit, že inventura skončila a že již nelze dohledat žádné chybějící zboží, je čas
inventuru dokončit. K tomu slouží funkce „Tvoř rozdílové výdejky“ (8), která automaticky
narovná účetní stav skladu dle zadaných zjištění tak, že vytvoří rozdílové výdejky.
9) Inventuru můžete kdykoliv opustit (C) a pak se do ní vrátit. Zadané údaje se Vám neztratí
(výjimkou je jen situace, kdy se vygeneruje nová I-tabulka).
10) Kliknutím na tlačítko (B) se Vám vytiskne jednostránková nápověda k vykonání inventury.
Nezapomeňte ani na skryté funkce, které se vyvolávají pravým tlačítkem myši v tabulce
s položkami.
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Kupní smlouvy & návazné činnosti
Dojde-li v základním konfiguračním nastavení programu (záložka „Zobrazení“) k aktivaci funkce
„Kupní smlouvy“, objeví se v hlavní nabídce programu tlačítko „Kupni smlouvy“.
Zde můžete vytvářet smlouvy, řešící prodej zboží, které není aktuálně skladem (je nutné je objednat).
Editujete-li smlouvu, vidíte zhruba toto:
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Vyplnění smlouvy začíná údajem „DIČ“ zákazníka (1). Je-li tento údaj vyplněn, zákazník se trvale
zapíše do naší databáze. Není-li údaj vyplněn, zákazník nebude evidován. Vzhledem k tomu, že
většina zákazníků nemá DIČ (jedná se o soukromé osoby), lze do této kolonky zadat například číslo
občanského (či řidičského) průkazu nebo telefonní číslo. Pokud zákazník v evidenci již je, lze jej
vyhledat v seznamu klávesou <F9>.
Poté, co vyplníte údaj „DIČ zákazníka“, proběhne analýza, zda jde o nového (dosud neevidovaného)
klienta. Je-li tomu tak, objeví se karta firmy, kde zadáte jméno, adresu a kontaktní údaje. Je-li
zákazník již evidován, vyplní se automaticky jeho údaje do kupní smlouvy. Kartu zákazníka lze opravit
klávesou <F7>.
Kupní smlouva dále obsahuje údaje „Způsob“ a „Termín dodání“ (2). Zde je vhodné zadat pořadové
číslo týdne, kdy zboží zákazníkovi (pravděpodobně) dorazí. Můžete sem vypsat i datum.
Následuje (až 10 řádků) soupis objednaného zboží (3). Většinou se jedná o položky, které nejsou
skladem (a ani v ceníku). Proto se do sloupečku „Kód zboží“ vyplní znak * (hvězdička). Poté do
sloupečku „Název (popis) zboží“ specifikujete, co zákazník objednává. Také se zadá množství (počet
kusů) a cena (včetně DPH). Jednotlivé řádky lze přepisovat nebo i zrušit tlačítkem s nůžkami (4).
Všechny zadané řádky jsou sečteny (vpravo dole) do údaje „Základní cena“. Můžete stanovit
případnou (dohodnutou) slevu. Lze tak učinit přímým zadáním částky nebo procentuální sazbou.
Výsledkem je „Celková kupní cena“, která bude zákazníkovi účtována. Dle této ceny je následně
vypočtena výše zálohy (obvykle ve výši 50%). Lze ji však nastavit i jinak (6) – záložka „Nastavení
smlouvy“ umožní změnit text smlouvy, nastavit logo a jeho velikost + stanovit pravidla pro zálohy.
Nastavení smlouvy může upravit jen uživatel s dostatečnými právy (supervisor).
Pod údaj se zálohou lze, na smlouvě, ještě doplnit údaj „Zvláštní požadavky a doplňky“. Může to být
libovolný text (například adresa dodání zboží, další kontaktní údaje apod.). Smlouvu vytisknete
tlačítkem, které je umístěno vpravo dole (5).
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Je-li smlouva sepsána a vytištěna (obvykle 3 kopie). Je třeba vygenerovat zálohovou fakturu.
Ta vznikne speciálním tlačítkem „Záloha/stav“, které naleznete nad tabulkou s jednotlivými kupními
smlouvami.

V této funkci („Záloha/Stav“) je možné tlačítkem „ZF“ vygenerovat zálohový dodací list a následně i
zálohovou fakturu (1). Číslo dodacího listu (+datum) se následně objeví vlevo od tohoto tlačítka. Poté,
co kliknete na toto tlačítko („ZF“), budete okamžitě přepnuti do modulu „Fakturace“ a nastaveni na
řádek s příslušným dodacím listem (a):
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Tento dodací list „proměníte“ kliknutím na tlačítko „Rychlá fakturace“ (b) na zálohovou fakturu.
Zálohovou fakturu vytisknete v patřičném počtu kopií (3x) a přiložíte ke kupním smlouvám. Se
zálohovou fakturou zákazník odejde ke kase, kde ji uhradí.
Úhradu faktury nelze vykonat v režimu „Jen kasa“ (tento musí být nejprve odpojen). Pro úhradu
faktury je nutné zadat tyto údaje:

Nejprve vyplníte datum a (1) druh dokladu (1 … faktura hrazena hotově, 5 … faktura hrazena platební
kartou). Dále zadáte číslo hrazené (zálohové) faktury (2). Poté, co toto číslo potvrdíte, vyplní se údaj
„Přijato“ (částka) (3) a jméno zákazníka (4). Oba tyto údaje pečlivě zkontrolujete (dle faktury a
smlouvy). Nakonec potvrdíte údaj „Poznámka“ (5) a vytisknete zákazníkovi stvrzenku o zaplacení.
Doklad o zaplacení přiložíte ke kupní smlouvě.
Zadáním této úhrady se automaticky faktura označí jako uhrazená a v kupní smlouvě se nastaví stav
na „záloha uhrazena“. Tím může být zahájen proces realizace zakázky.
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Práce s recepty – Výrobky
Program umožňuje definovat (prostřednictvím číselníku „Recepty zvolených výrobků“) údaje pro
sestavení libovolného výrobku. Výrobek může být sestaven ze známých komodit – tedy jen těch, které
máte definovány ve svém ceníku. Recept by měl být v číselníku evidován pod kódem budoucího
výrobku. Jako příklad bych uvedl „Ochutnávkový balíček ve vinařství“:
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V horní části (1) vyplníte kód vznikajícího výrobku a jeho název. Dále zadáte normované množství
(2). Zde je uvedena (zavádějící) měrná jednotka – kg. Toho se nelekejte a představte si, že nyní
řešíme 1 kus výrobku „Ochutnávka vín“, který bude zahrnovat tři různá vína v objemu 0,2 l (2 dl).

Pokud by s tvorbou výrobku byla spojena nějaká větší práce nebo spotřebovány energie, lze vyjádřit
tyto (dodatečné) náklady procentuálně v kolonce (3) režijní náklady. O tyto náklady se zvýší
pořizovací cena vstupních surovin během sestavování (a příjmu vznikajícího) výrobku. V našem
příkladu se tak neděje – režijní náklady (rozlití vína z lahví do kelímků) jsou zanedbatelné.
Program umí řešit i „opačný způsob výroby“ – rozložení vstupního materiálu na dílčí suroviny
(demontáž stroje, bourání masa apod.). V takovém případě by se zaškrtlo políčko „Bourání“ (4).
Následuje výčet surovin, ze kterých se výrobek bude vyrábět (skládat). Nejlépe to vysvětlí tabulka:
Popis:

Množství k výrobě/%:

Víno Müller-Thurgau je k dispozici v lahvích s objemem 0,75 l = 100%, pro 26,7 %
výrobu 2dl => 0,75 / 0,2 = 3.75 … z jedné lahve lze udělat 3.75 výrobku

(=100 / 3,75)

Víno Rulandské šedé je v lahvích po 0,5 litru. Z jedné lahve lze naplnit dva a 40,0 %
půl kelímku => 0,50 / 0,2 = 2,5, to představuje 40% lahve na 1 balíček

(=100 / 2,5)

Víno Modrý Portugal je v litrové lahvi. Z jedné lahve tedy naplníme 5 20,0%
pohárků.

(=100 / 5)

Tři vzorky vína = tři pohárky. Pohárek = 1 kus = 100%

(= 100 x 3)

300 %

Je-li výrobek popsán, může být vyroben (sestaven). Za tímto účelem je třeba vstoupit do modulu
„Příjem (nákup)“, kde uvidíte nabídkovou lištu:
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… zde spustíte výrobu kliknutím na ikonu (A).
Objeví se okno (funkce), kde uvidíte (kromě jiného) toto:

Bude třeba vyplnit, jaký výrobek (1) se nyní sestavuje (naskladňuje). Lze použít klávesu <F9> pro
výběr ze seznamu receptur. Dále zadáte, jaké množství výrobků (2) se má vyrobit. V našem případě
dorazilo 10 hostů na ochutnávku vína. Takže zadáme množství 10 (balíčků). Nakonec kliknutím na
„Zahájit“ (3) spustíte funkci.
Tato funkce vytvoří dva doklady. Prvním bude vnitro-výdejka, která ze skladu odebere vstupní
suroviny (kelímky a lahve s vínem). V našem případě je žádoucí, aby byly vyskladňovány celé lahve,
neboť víme, že se vše vypije. V opačném případě by hrozilo, že zbytky vína v lahvích se zkazí. Toho
lze docílit nastavením ve „Specifické (firemní) konfiguraci programu“. V našem případě tomu tak je:
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Tato výdejka poslouží ke stanovení pořizovací (nákupní) ceny výrobku. V našem případě byla hodnota
vydaných surovin celkem 738,73 Kč. Jeden ochutnávkový balíček tedy vychází na 73,87 Kč.
Druhou transakcí bude přijetí výrobku na sklad. Příslušná příjemka bude vypadat takto:

Pak už je jen na Vás, jakou stanovíte prodejní cenu jednoho ochutnávkového balíčku.
Vzhledem ke skutečnosti, že program zaokrouhluje odebrané lahve na celé kusy, bude se pořizovací
cena vzniklých balíčků (výrobků) vždy trochu lišit. K tomu je třeba přihlédnout při konstrukci prodejní
ceny. V extrémním případě, kdy by se měl vyrobit jen jeden ochutnávkový balíček, použily by se pro
jednoho zákazníka tři lahve vína…

Režim přenesení daňové povinnosti:
Pokud některé, Vámi prodávané, zboží podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (DPH) a pokud u
Vás může nastat situace, kdy takové zboží prodáte (jednomu zákazníkovi, jedním dokladem – avšak
pouze fakturou) v hodnotě, která zakládá povinnost účtovat v režimu přenesení daňové povinnosti, je
třeba v programu příslušné chování nejprve „aktivovat“.
Učiníte tak prostřednictvím „Konfigurace“ (Konfigurační
„F3:Daně+Ceny“, kde (dole) zaškrtnete „Přenesená DPH?“ – viz:

nastavení

programu),

záložka
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Díky tomuto nastavení proběhnou určité modifikace v chování skladového programu. Zde je jejich
výčet:
1) Skladová karta bude doplněna o možnost zadání druhu zboží, u kterého k přenesení daně
dochází (například „Kovy“ – viz obrázek):

Je-li skladová karta zařazena do režimu přenesené daně, poznáte to i při základním náhledu
do ceníku, kde bude řádek označen podkresem „PřDPH“:
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2. Vlastní zadávání prodejních dokladů (dodacích listů) se chová zcela stejně, jako by
režim přenesené DPH aktivován nebyl. Dopředu totiž nelze předvídat, zda příslušné prodané
zboží překročí, zákonem stanovenou, hodnotu:

3. Fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti obsahuje funkci, která analyzuje veškeré
prodávané zboží – testuje se překročení hodnoty, při které vzniká povinnost režimu přenesení
daňové povinnosti. Výši této hodnoty lze uživatelsky definovat prostřednictvím číselníku
„Číselník kódů plnění přenesené daně“. Pokud program zjistí, že k tomu došlo, vyžádá si
Vaše povolení:

Pokud odpovíte kladně (Ano), pak se upraví dodací listy tak, aby sazba DPH u příslušných
řádků byla nulová. Současně se tomuto zboží nastaví vnitřní příznak pro přenesenou daň.
Dodací list (pokud si jej zobrazíte) pak vypadá takto:
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Vzhledem k tomu, že se popsaným krokem (změnou sazby DPH) změní účtovaná
částka, je třeba potvrdit i následující dotaz:

4. Vlastní tiskopis faktury bude upraven v tomto duchu:
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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
A … Vrácené zboží (opravný doklad)
1 … Příjem za fakturu (hotově)
5 … Příjem za fakturu (kartou)

Kromě těchto vyjmenovaných dokladů se EET týká i vystavené faktury, hrazené dobírkou. V tomto
případě se elektronické odeslání údajů o tržbě vykoná 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
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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 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) Automaticky, při ukončení prodejního dokladu v režimu „Kasa“
b) Při tisku dokladu, je-li užito standardní zadávání (tj. není užit režim „Kasa“). Pro odeslání do
EET stačí, je-li doklad „vytištěn“ jen na obrazovku (tj. stačí vytvořit jeho náhled).
c) Automaticky při použití funkce „ÚF“ (úhrada faktury v hotovosti) ve fakturačním modulu
Protože většina funkcí, spojených s elektronickou evidencí tržeb, se nalézá v modulu „Prodej
v hotovosti“, upřesníme si některé detaily na tomto příkladu:

Ve sloupci „Příznak“ mohou (v souvislosti s EET) existovat tři varianty – viz zobrazené doklady:
řádek č. 1 – doklad 717 - vůbec nebyl předán do systému EET
řádek č. 2 – doklad 718 - byl předán do systému EET, ale odeslání se nezdařilo
řádek č. 3 – doklad 719 - byl úspěšně odeslán a získali jsme FIK
Je-li třeba odeslat doklady č. 717 a 718 (v obou případech nemáme FIK), máme tyto možnosti:
a) Spustíme tisk dokladu, čímž se naváže komunikace s portálem EET
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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 (viz doklad č. 718), lze se
přepnout do záložky „Elektronická evidence tržeb“. Zde pak funkcí „Hromadné odeslání“
dojde k opakovanému odeslání všech nedokončených přenosů (viz bod (7) – níže). Tímto
způsobem se však nevyřeší odeslání dokladu č. 717.
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. 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).
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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.
Je dobré vědět:
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 dvou dnů. Je tak myšleno na případy, kdy se
například porouchá internetové připojení.
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Nikdy se nepokoušejte měnit doklady, které již
vytvářením nových, opravných, dokladů !!!

byly odeslány do systému EET jinak, než

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 odesílá pouze údaje o fakturách na „dobírku“ (a to
při tisku takové faktury). K odeslání informací o tržbách z faktur, jejichž způsobem úhrady je
„Hotovost“ či „Platební karta“, dochází 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):

Kde nejprve (1) zvolíte druh dokladu „1 – příjem za fakturu hotově“ (resp. „5 – příjem za fakturu
kartou“). 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).
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Jak uvedete tento skladový program do praxe:
1) Poté co program nainstalujete, začněte výše popsaným konfiguračním nastavením. Zaměřte se
zejména na cenovou politiku, strategii v číslování dokladů a vyplňte si texty (o registraci Vaší firmy
v OR/na ŽÚ, prohlášení i shodě, smluví ujednání, …).
2) V číselníku „Běžné účty“ si vyplňte své bankovní spojení (jeden či více běžných účtů). Bude
potřebné pro vystavování faktur.
3) Do skladu (ceníku) si zaneste jednotlivé skladové karty (pokud už zboží z dřívějších dob máte a do
skladu je budete zanášet ve formě počátečních příjemek). U skladových karet věnujte zvláštní
pozornost zatřídění do sortimentních skupin (máte-li řádově sta až tisíce druhů zboží, bude to zajisté
velmi žádoucí).
4) Vytiskněte si ceník. Použijte jej k vykonání inventury stávajících zásob (tužkou si doplňujte zjištěné
množství to této vytištěné sestavy).
5) Zjištěné zboží zaneste do programu ve formě jedné či několika příjemek. U těchto dokladů zadejte
datum tak, aby odpovídal poslednímu dni předcházejícího měsíce před zahájením práce s tímto
programem. Pak dle vytištěného seznamu vždy zadávejte kód zboží a množství, které jste při
inventuře zjistili.

Na co nikdy nezapomínejte:
1) Vždy pravidelně zálohujte data na kvalitní a spolehlivé médium (USB-disk, externí HD, …).
2) Blokujte přístup do programu uživatelskými hesly a právy. Nepovolujte uživatelům funkce, které
bezprostředně nepotřebují ke své práci. Úplná práva (tzv. „Absolutní práva“) nechť jsou povolena
jen jednomu vedoucímu pracovníkovi, který tak může ručit za činnost svých podřízených. Přikažte
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svým pracovníkům, aby se povinně hlásili do
za prováděné transakce.

programu jen pod svým heslem a mohli tak ručit

3) Nepovolujte dodatečné opravy dokladů (viz. „Konfigurační nastavení programu“ – „Doklady“).
Dodatečné změny vykonávejte zásadně opravnými (případně stornovacími) doklady.
4) Průběžně kontrolujte správnost stavu skladové zásoby (například namátkovou inventarizací).
Zjistíte-li rozdíl mezi tím, co tvrdí program a mezi skutečností, pokuste se zjistit jeho důvod.
5) Prověřujte, zda se obsluha programu korektně chová (většina riskantních zásahů je programem
archivována do tzv. spoolingového souboru). Sledujte i prodeje „pod nákupní cenou“.
6) Starejte se, aby ve Vašich počítačích byla co nejaktuálnější verze programu (průběžně ji můžete
stahovat přímo z programu, funkcí „Stáhnout upgrade“, kterou naleznete v hlavní nabídce.
7) Na konci každého měsíce vytiskněte sestavu „Ekonomické vyhodnocení“ a překontrolujte, zda na
sebe navazuje počáteční stav zásoby zpracovaného měsíce s konečným stavem zásoby
předchozího měsíce. Rovněž je vhodné každý měsíc uzavřít (rozbalovací menu „Uzávěrky“ v hlavní
nabídce – „Měsíční uzávěrka skladu“.
8) Snažte se dodržovat tyto zásady:
- neprodávejte (nevydávejte) zboží „do mínusu“
- nepřipisujte řádky do dokladů, které mají starší datum (než dnešní). Hrozí tím antidatování
transakcí, které povede k chybné analýze stavu zásoby a tedy i průměrné nákupní ceny
zboží.
- pokud k tomuto jevu dojde, je třeba co nejdříve situaci vyřešit a zboží urychleně naskladněte
- neužívejte jeden kód pro více různých druhů zboží (tj. pokud doprodáte nějaké zboží a i
když víte, že už je nikdy v budoucnu nebudete mít, nepoužijte jeho kód pro jiné zboží. Raději
kartu zrušte a založte si novou s jiným kódem.)
- vyvarujte se záměnám zboží při prodeji (předejdete tak možnému prodeji „do mínusu“)
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Obvyklé dotazy & jak se zachovat když…:
1) Laserová tiskárna netiskne české znaky (nefunguje diakritika)
- klikněte v operačním systému MS-Windows na tlačítko „Start“
- vyberte nastavení „Tiskárny a faxy“ (pokud není k nalezení přímo, najdete je v „Ovládací panely“)
- rozklikněte myší ikonu laserové tiskárny
- v horní části okna klikněte na rozbalovací menu „Tiskárna“ a zvolte „Vlastnosti“
- záložka „Obecné“, tlačítko „Předvolby tisku“ – zde klikněte na „Upřesnit“
- vlastnost „Optimalizace tisku“ musí být nastavena na „Zakázáno“ (resp. „Disabled“)
- „Použít“ a „OK“
Pozor. Tato vlastnost bývá v nastavení tiskárny na dvou místech. Ještě v záložce „Upřesnit“ – pod
tlačítkem „Výchozí vlastností“.
2) Vystavili jste fakturu a v rozpisu prodaného zboží je chyba
- buď vystavte opravný doklad (nový dodací list / fakturu, kde „vymínusujete“ chybné řádky a zadáte je
ve správné podobě)
- nebo můžete fakturu „Anulovat“, následně vykonáte potřebné opravy v dodacích listech a fakturu
znovu vystavíte (při opakované fakturaci dokonce můžete použít stejné číslo faktury)
3) Některý z hlavičkových údajů faktury je chybný
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- například datum vystavení či splatnosti, způsob úhrady faktury, DIČ odběratele apod. Zde Vám
pomůže tzv. „Oprava vybraných údajů“ (voláte ji z tabulky kliknutím pravého tlačítka myši). Je to
snadné a bez rizika změny fakturované ceny.

4) Došlo k narušení skladové karty a neodpovídá zásoba či průměrná nákupní cena zboží
V ceníku ukažte na řádek se zvoleným zbožím. Stiskněte klávesu <F7>. Tím aktivujete funkci „Oprava
stavu skladové karty“. Zde už jen stačí nastavit dva parametry (zda se má předsunout NC a zachování
cen před uzamčeným obdobím) a kliknout na tlačítko „Aktivovat“.
Pozor: Tato akce může ovlivnit účetní stav v minulých (tj. účetně uzavřených) obdobích.
Mnohem lepším postupem je vykonávání „Měsíční uzávěrky skladu“, kdy se automaticky přepočítávají
(a tedy i opravují) stavy zásob na skladových kartách.
5) U prodeje v hotovosti něco nesouhlasí
Program neumožňuje opravovat doklady (prodeje v hotovosti), pokud již byly jednou vytištěné nebo
pokud byly předány do systému EET. V takovém případě máte jedinou možnost řešení – je třeba
vytvořit opravný prodejní doklad, kde vymínusujete chybně uvedené zboží a zadáte správné.
Lze rovněž stornovat celý prodejní doklad (pravé tlačítko myši v tabulce s doklady) a následně vytvořit
nový doklad.
Pravým tlačítkem myši lze použít i funkci „Oprava způsobu úhrady prodejního dokladu“.
6) U dokončeného dokladu je nesprávně uveden údaj o firmě (odběrateli zboží).

65

V tomto případě najeďte v tabulce s doklady na příslušný řádek, klikněte pravým tlačítkem myši a
zvolte si funkci „Dodatečná změna vybraných údajů dokladu“…
Hodně zdaru při práci s programem Vám přeje Petr Schuster, autor. V Litoměřicích 24.09.2020

Uživatelská příručka k programu:

WSKLAD

Petr Schuster – SOFTWARE s.r.o, IČ: 03190072, © 2016-20
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Předmluva k této příručce:
Cílem této příručky není „super podrobné“ popisování všech funkcí programu. Jedná se jen o
zevrubné přiblížení jeho možností, které se ostatně budou celou řadu následujících let rozvíjet dle
požadavků z praxe.
Pokud věnujete studiu této příručky dostatek času (což doporučuji !), stane se z Vás velmi dobrý
uživatel. A pokud budete s programem denně pracovat několik týdnů, zjistíte, že i bez této příručky se
dá docela dobře přežít.
Petr Schuster software s.r.o., poskytovatel programu, kancelar@schuster.cz

O programu:
Program WSKLAD slouží k evidenci zásob Vašeho zboží. Umožňuje sledovat zásobu a pohyby více
než 15 tisíců druhů zboží. Jednotlivé zbožní položky (karty) lze členit na zbožní (sortimentní) skupiny.
Skladové karty obsahují, mimo jiné, informaci o (až) šesti cenových pásmech, přičemž u kteréhokoliv
pásma lze nastavit fixní marži. Díky tomu se při každém novém nákupu zboží přepočítá prodejní cena
tak, aby dodržela Vaši míru zisku z prodeje.
Kromě této cenové politiky program podporuje i tzv. „rabatní pásma“, kdy se jednotlivým zbožním
skupinám může přičlenit až 5 slevových sazeb. Každého zákazníka (které program rovněž eviduje) je
pak možné zařadit do cenového i rabatního pásma zároveň – tím získáváte až 30 cenových variant!
Z účetního hlediska se sluší sdělit, že program pracuje metodou průměrování pořizovacích cen
s přesností na 4 desetinná místa. Tím je docíleno poměrně slušné míry přesnosti. Každá skladová
karta si pak (kromě průměrné pořizovací ceny) pamatuje i poslední nákupní cenu a posledních 30
transakcí.
V programu lze vykonávat tyto zbožní pohyby (transakce):
- Příjem, který lze dále členit na nákup od „cizích“ dodavatelů a na příjem vnitro-firemní
(například převody z jiných Vašich skladů).
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Vnitro-výdej zboží, slouží ke sledování vlastní spotřeby, zjištěných úbytků, případně pro
inventarizační narovnání skutečného stavu.
Návrat zboží je opakem popsaného vnitro-výdeje.
Prodej na fakturu umožňuje vytvářet dodací listy, na jejichž podkladě se tisknou faktury.
Lze vytisknout jednu fakturu k jednomu dodacímu listu, dále jednu fakturu za několik dodacích
listů (podmínkou je stejný zákazník). Dokonce lze vytisknout i fakturu z části jednoho (či více)
dodacích listů – v tomto případě se využije kritérium „zakázka“, které lze libovolně přidělovat
ke každému řádku DL.
Prodej v hotovosti (kasa). Simuluje registrační pokladnu. Umožňuje sledování obratů i
peněžního zůstatku.

Každý ze jmenovaných dokladů může obsahovat až 2000 řádků. Prodávat (fakturovat) můžete kromě
zboží i služby! Jednotlivé doklady se „do nekonečna“ evidují a lze je kdykoliv opakovaně vytisknout.
Faktury (jednotlivé) a prodeje v hotovosti (ve formě denních sumářů) lze exportovat do účetnictví ve
formě DBF tabulek. Na základě faktur dokáže program tisknout – vyplňovat – poštovní peněžní
poukázky (dokonce i polské či slovenské).
K vedlejším (ale rovněž důležitým) funkcím programu patří evidence přijatých reklamací, servisní
činnost či tvorba objednávek.
Program umožňuje tisk celé škály důležitých výstupů (podklady pro účetnictví, stav zásoby ke
zvolenému dni, přehledy dokladů, …). Vybrané výstupy lze exportovat a dále zpracovávat (například
v MS-Excel). Jednotlivé doklady (stránky) lze rovněž exportovat ve formě PDF souborů či JPG
obrázků a přikládat je k e-mailům. Aplikace disponuje integrovanou mailovací funkcí.
Program umožňuje i práci v prostředí počítačové sítě. Předpokladem je, že program nainstalujete do
potřebného počtu počítačů (terminálů) a prostřednictvím „konfiguračního nastavení“ definujete složku,
kde jsou uložena sdílená data (databáze). Při práci na počítačové síti je žádoucí, aby se na
jednotlivých terminálech nekombinovaly různé verze operačního systému MS-Windows.
Prostřednictvím nastavení individuálních přístupových práv lze omezit vstup do programu (a jeho
funkcí) jednotlivým uživatelům.
Autor programu nepředpokládá propojení tohoto programu s registračními pokladnami.
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Instalace programu do PC:
- Doporučená konfigurace počítače:
- Počítač pracující v prostředí MS-Windows verze 7, 8, 10.
- Monitor s minimálním rozlišením 1024 x 800 pixelů
- Kapacita volného místa na pevném disku aspoň 10 GB.
- Kvalitní zálohovací zařízení (externí USB-disk).
- Libovolná inkoustová nebo laserová tiskárna na tisky běžných přehledů a dokladů.
- Úzká („paragonová“) tiskárna pro tisky pokladních stvrzenek – připojení LPT nebo USB
- Prostředí Microsoft .NET FrameWork 4.5 nebo vyšší
- Trvalý přístup k internetu (pro odesílání dokladů v souvislosti s EET a pro stahování nových verzí)
- Možné je připojit i zákaznický displej typu DSP-801 nebo FL-2024, výhradně se sériovým připojením
- Zavedení programu do počítače:
Program "Wsklad" vyžaduje pro svou bezproblémovou práci instalaci z originálního CD (je-li zaváděn
poprvé) nebo z internetu (při instalaci nových verzí). Lze jej však i přímo kopírovat, neboť nevyžaduje
žádné zápisy do systémových registrů.
Instalace z dodaného CD-disku:
- Po založení CD disku se po chvíli automaticky vyvolá automatický spouštěč
(tzv. AutoRun). Ten spustí na CD-disku program "Setup.exe" (tj. zavaděč programu)
Pokud se automaticky nevyvolá, postupujte takto:
- Klikněte myší na "Tento počítač".
- Zvolte ikonu označující "CD-mechaniku" a myší na ní poťukejte.
- Zde spusťte program "Setup.exe".
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- Dále pokračujte takto:
- V prvním obrazu instalačního programu vyberete program pro instalaci „Sklad“
- Pročtete si licenci a pokud s touto dohodou souhlasíte, kliknete na tlačítko
"Souhlasím s licenčním ujednáním a chci pokračovat v instalaci".
- Nastavíte cílovou složku (instalační cestu). Můžete si vybrat některou z těch, kde je program
již umístěn. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ zahájíte vlastní kopírování souborů. Během tohoto
kopírování můžete být dotázáni na souhlas, týkající se přepsání některého z dodávaných
číselníků (PSČ) v případě, pokud se neshoduje Vámi užívaná verze s tou, která je na
instalačním CD.
- Po nakopírování souborů se automaticky vytvoří programová skupina "SchusterSOFTWARE" s patřičnou ikonou, kterou lze "táhnutím" myši přemístit na "plochu".
c) Licence
Program ke svému správnému fungování vyžaduje přítomnost licenčního souboru WSKLAD.LIC,
který by měl být umístěn ve stejné složce, jako je program WSKLAD.EXE. Tento licenční soubor bývá
dodáván buď přímo na prvním zakoupeném CD-disku nebo Vám může být zaslán na vyžádání emailem.
Bez licenčního souboru program funguje pouze jako demoverze. To znamená, že je sice funkční, ale
má omezenu kapacitu na 250 druhů zboží a nic netiskne. Pokud v demoverzi pořídíte nějaké údaje,
nedojde po pozdějším přiřazení licenčního souboru k jejich ztrátě.
d) Důležité upozornění:
Pokud zavádíte novou verzi programu do počítače, je nutné, aby stávající verze programu nebyla
aktivní (program WSKLAD nesmí být spuštěn). Při práci v prostředí počítačové sítě je dále nutné, aby
během instalace nikdo jiný sklad nepoužíval a aby k instalaci nové verze došlo na všech jednotlivých
terminálech. V opačném případě může dojít k narušení (nebo dokonce i ke ztrátě) dat.
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Spuštění programu WSKLAD:
Program spustíte kliknutím na jeho ikonu. Po zadání Vašeho přístupového hesla se objeví toto úvodní
okno s hlavní nabídkou jednotlivých funkcí:
V hlavní nabídce se jednak
dozvíte,
s jakou
kapacitou
(počtem skladových karet) bude
umět program pracovat (1).
Dále zde v horní části okna
naleznete
tzv.
rozbalovací
nabídku (2), kde jsou k dispozici
mnohé užitečné funkce (např.
zálohování dat, exporty a
importy různých údajů, tisky
přehledů,…).
Následuje lišta s důležitými
číselníky a s konfiguračním
nastavením (3). Největší část je
pak
věnována
základním
funkcím skladu (4). Konečně se
(ve spodním obdélníku) dozvíte
o držiteli licence a tamtéž
naleznete i kontakt na autora
programu (5).
Můžete se rovněž přepínat (6) mezi záložkami „F1/Informace“ (co se v programu změnilo v posledních
verzích) a „F2/Menu“ (nabídkou jednotlivých funkcí, která je však proměnlivá dle potřeb uživatele).
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Nejdůležitější číselníky:
1) Obchodní partneři – firmy:
Jedná se o evidenci dodavatelů a (především) odběratelů. Jednotlivé firmy jsou identifikovány svým
DIČ. Chcete-li evidovat firmu, která DIČ nemá (nebo Vám jej nesdělila), je nutné jí nějaký identifikátor
„vymyslet“ (použijte IČO, číslo telefonu, cokoliv). Tabulka s firmami vypadá takto:

Tuto tabulku (ale i kteroukoliv jinou v tomto programu) můžete seřadit dle zvoleného sloupce (1) tak,
že na jeho záhlaví kliknete myší. Záhlaví tohoto řadícího sloupce se pak barevně odliší od ostatních.
Protože obchodních partnerů bývá mnoho, vyvstane občas potřeba ponechat na obrazovce jen
některé z nich. K tomu Vám poslouží funkce „Filtr“ (<Ctrl>+<F>) (2). Vybrané firmy je pak možné
vytisknout (3) (buď jako řádkový přehled nebo ve formě adresních štítků). Chcete-li pak vrátit na
obrazovku opětovně všechny obchodní partnery, klikněte na „Refresh“ (4).
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Nová firma se přidává do tabulky tak, že v levém spodním rohu zadáte její identifikátor (DIČ) (5) a
stisknete tlačítko OK nebo klávesu <Enter>. Pokud firma své DIČ nenahlásí, nebo jedná-li se o
soukromou (nepodnikající) osobu, zadejte místo DIČ cokoliv jiného, například IČo, telefonní číslo nebo
příjmení.
Pokud potřebujete vyhledat firmu dle jejího názvu (nebo jen části názvu), zadejte hledaný text do
pole označeného bodem (6). Vyhledávání se zefektivní poté, co zaškrtnete „Filtr“ (7) – v tomto případě
budou při vyhledávání na obrazovce zůstávat jen ty firmy, které vyhovují zadanému textu.
Kliknete-li do tabulky (8) pravým tlačítkem myši, objeví se skrytá nabídka, umožňující některé
speciální operace. Jedná se zejména o možnost dodatečné změny DIČ zvolené firmy, kdy program
vyhledá ve všech příslušných datových tabulkách původní údaj (staré DIČ) a nahradí jej údajem
novým.
Pokud některé z firem přiřadíte tzv. „Individuální ceník“, projeví se to v tabulce zelenožlutým
označením ve tvaru „Cxxx“, kde „xxx“ představuje pořadové číslo individuálního ceníku.Má-li firma
uzavřenou smlouvu, rovněž se to označí značkou „Sml“ u jejího DIČ.
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Karta obchodního partnera obsahuje řadu údajů:

Kromě údajů, které jsou Vám jasné, se zmíním o možnosti přesměrování fakturace na jinou
evidovanou firmu (1). Pokud do tohoto okénka zadáte jiné DIČ, upřednostní se na dokladu faktury
tento odběratel. Zadáte-li sem DIČ a pokud současně jako první znak uvedete tečku, údaje firmy se
ponechají, ale na faktuře se upřednostní toto (druhé) DIČ. Obě popsané možnosti slouží pro případ,
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kdy Vaším odběratelem je větší firma, členící se na jednotlivé organizační jednotky (střediska) s/nebo
bez samostatné právní subjektivity.
Firma může mít dvě adresy. Fakturační (2) a zasilatelskou (3). Rovněž můžete každému svému
zákazníkovi nastavit individuální fakturační a platební parametry (4).
Specialitou tohoto skladového programu je možnost vytváření libovolného počtu (max. 999) tzv.
„Individuálních ceníků“ (5) – podrobnosti budou zmíněny dále v této příručce.
Pokud pracujete v prostředí počítačové sítě, může se Vám stát, že v jedné chvíli se dva uživatelé
pokusí editovat jednu firmu. V takovém případě se druhému v pořadí okno uzamkne pro editaci a ve
spodní části se objeví patřičná informace (6).
2) Sklad (ceník)
Nejdůležitější tabulka. Obsahuje údaje o všech druzích zboží (zbožní karty). Každá skladová karta je
identifikována maximálně 13-ti místným alfanumerickým kódem. S výhodou lze užít například čárové
kódy. Novou skladovou kartu vytvoříte tak, že zadáte nový kód (dosud neexistujícího) zboží a
stisknete <Enter>.
Zboží může být v rámci celého skladu členěno na sortimentní skupiny. Tím se usnadňuje
vyhledávání a díky tomu je možná i částečná inventarizace skladu. Skupiny jsou identifikovány
trojmístnými alfanumerickými značkami. Autorem jsou napevno předvoleny tyto dvě:
SLU … služby
OBA … obaly
Ostatní skupiny si můžete vytvářet dle vlastní potřeby.
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Tip:
-

Při práci se skladovou tabulkou můžete použít pravé tlačítko myši k vyvolání skrytých funkcí.
Tyto funkce umožní mimo jiné: - překódovat zvolené zboží
- opravit stav zásoby na zvolené skladové kartě
Skladová karta vypadá takto:
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Již záhlaví této karty (1) Vám nabídne možnost přepínání mezi popisem zboží (<F1>),malou
skladovou kartou (<F2>), která obsahuje údaje o posledních 30 transakcích a textovou specifikací
(<F3>).
Kód zboží (2) nelze na kartě měnit. Jak bylo výše popsáno, zboží lze členit do sortimentních skupin
(3), přičemž skupiny mohou kromě názvu nést informaci o rabatních slevách nebo o účetním zařazení
(viz okno):

Dále ke skladové kartě můžete přičlenit tzv. „Spojené zboží“ (4). V praxi to znamená, že při jakékoliv
transakci tohoto zboží bude současně ve stejném množství vykonána tatáž transakce i se spojeným
zbožím (např.: nápoj může mít přičleněnu zálohovanou láhev, elektrický spotřebič se propojuje
s recyklačním poplatkem, …).
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Zatímco některá editační políčka (5) na skladové kartě jsou aktivní, jiná mohou být odpojena, aby Vás
nezdržovalo jejich „přeskakování“. Aktivace/vypnutí zvolených editačních polí lze nastavit v
„Konfigurační instalaci programu“ – záložce „Doklady“.
Ve spodní části karty lze nastavit i jednotlivá cenová pásma (7), přičemž u zvolených pásem můžete
zaškrtnout tzv. „fixní marži“ (6). Pokud je u Vás zvykem zadávat namísto marže (cenové přirážky)
rabat (cenovou slevu), lze to vykonat tak, že do kolonky pro marži zadáte rabat (v %) a ten se stiskem
klávesy <F11> přepočítá na odpovídající % marže). Rabat se pak ukazuje ve formě „bublinkové
nápovědy“ v okamžiku, kdy myší umístíte kurzor nad patřičné políčko. To znamená, že prodejní ceny
se budou automaticky měnit při každém novém nákupu zboží tak, aby byla Vámi zadaná ziskovost
dodržena.
K cenotvorbě je dobré uvést skutečnost, že v programu lze nastavit (prostřednictvím „Konfigurační
instalace“ – záložka „Daně+Ceny“) i tyto vlastnosti:
a) Zda podporujete ceny „S daní“ nebo „Bez daně“ (8).
b) Jak se mají podporované ceny zaokrouhlit, aby „hezky vypadaly“.
c) Zda se mají prodejní ceny stanovovat dle poslední nák. ceny (standardně dle průměrné NC)
Kromě popsaných údajů lze ke zboží připojit i obrázek (9).
Specialita v cenotvorbě:
Program umožňuje vyjímečný způsob tvorby cen, vytvořený „na míru“ firmě JOTIS s.r.o. Jedná se o
alternativu využití kolonky „marže“ v cenových pásmech B až E. Pokud si v konfiguračním nastavení,
v záložce „Ostatní“ zaškrtnete volbu „Aktivovat cenový režim „JOTIS“…“, budou se na skladové kartě
vztahovat marže (B-E) ne k nákupní ceně, ale k tzv. doporučené prodejní ceně.
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3) Běžné účty
Zde si můžete popsat jednotlivé své běžné účty, které budou figurovat na Vámi vystavených
fakturách.
4) Přístupová hesla a práva
Zde můžete zadat jednotlivé uživatele programu a přidělit jim jejich práva. Okno, ve kterém popisujete
jednotlivé přístupy zvoleného uživatele vypadá takto:
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Jednotlivé funkce programu:
1) Příjem zboží na sklad:
Příjem zboží navyšuje stav zásoby na skladové kartě. Příjem lze členit na tyto druhy:
- Inventarizační příjem. Používá se pro prvotní naskladnění zásoby při zavádění tohoto
programu do praxe.
- Běžný nákup. Zanášíme zboží dle jednotlivých došlých faktur (dodacích listů).
- Vnitro-příjem. Naskladnění z vlastních zdrojů (například převod z jiného střediska či skladu)
v rámci naší firmy.
Typický příjmový doklad vypadá takto:
K jednotlivým bodům tohoto
dokladu si nyní něco bližšího
sdělíme:
Pořadové
číslo
příjemky
(1)
nemůžete ovlivnit (s výjimkou
prvotního nastavení číslovacího
stylu). Program příjmové doklady
čísluje sám vždy o 1 vyšším číslem
dle předchozích dokladů. Datum
naskladnění
(příjmu)
(2)
lze
(podobně
jako
ostatní
údaje
v záhlaví dokladu) editovat jen
v případě,
pokud
doklad
neobsahuje
žádné
řádky.
V okamžiku, kdy na dokladu již je
alespoň jeden řádek, některá
editační políčka se uzamknou.
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Proto vždy dbejte na úplnost a správnost pořizovaných dokladů. Dnešní datum dosazuje funkční
klávesa <F12>. Při antidatování příjmu mějte na paměti, že tím riskujete poničení správnosti účetního
stavu. Proti antidatování lze jednoduše zakročit průběžným nastavováním „Uzávěrkového datumu“ (v
konfiguračním nastavení programu – záložce „Zámky“).
Pokud přijímáte zboží, které Vám dodavatel doručil na základě Vaší objednávky. Uveďte číslo (3)
této objednávky (<F9> nabídne seznam Vašich objednávek). Program dokáže na objednávce označit
ty zbožní položky, které již byly dodány a Vám se tak dostane snadného zjištění, které zboží dosud
dodáno nebylo.
Identifikace „Vnitro-příjmu“ proběhne prostřednictvím zaškrtávátka (4) a určením značky úseku
(střediska) – odkud k nám zboží došlo. Úseky pomůže vybírat klávesa <F9> z příslušného číselníku.
Dodavatele zboží (5) není povinné vyplňovat. Každopádně je to vhodné při budoucím dohledávání
příjemek. Firmy lze vyhledávat v seznamu klávesou <F9>.
Jednotlivé firmy jsou
evidovány/identifikovány pod svými DIČ-i. Pokud firma (dodavatel) DIČ neuvedla, umí program
identifikátor vymyslet. Poslouží k tomu klávesa <F1>. Libovolný údaj existující firmy pak opravíte po
stisku klávesy <F7>. Jméno vybraného dodavatele se vždy zobrazuje na nižším řádku.
U příjemky je vhodné uvádět variabilní symbol (6) (číslo dodavatelské faktury). Může to v budoucnu
ulehčit dohledávání dokladu (například při reklamačním řízení). K dispozici je i krátký poznámkový
popisek (7), který může být rovněž využit jako vyhledávací hledisko.
Někdy se stává, že dodavatel na své faktuře (dodacím listu) uvádí jednotkové ceny, které nejsou
konečné, neboť je na konci dokladu poníží o domluvený rabat (slevu). Pak musíte na kalkulačce ručně
tyto ceny přepočítávat. Pokud si chcete ulehčit život, uveďte % této slevy do okénka označeného
bodem (8) a program je bude přepočítávat za Vás.
Tělo příjemky (9) tvoří jednotlivé řádky (zbožní druhy). Může jich být až 2000. K posunu po těchto
řádcích lze užít kurzorové klávesy nebo posuvnou lištu (po pravé straně). Součet všech řádků pak
naleznete dole. Doporučuji vždy provést kontrolu těchto součtů s originálním dokladem-fakturou.
Neopouštějte příjemku předtím, dokud není zcela správně zadaná. Pokud nemáte k dispozici
originální doklad (fakturu za zboží), je vhodné nastavit „Vyřízeno“ na „vypnuto“ (V). Doklad zůstane
v tabulce označen malým červeným otazníkem. „Vyřízeno“ pak zaškrtnete až poté, kdy se
přesvědčíte, že příjemka plně koresponduje s nákupním dokladem.
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Jednotlivé řádky příjemky lze přidávat, opravovat a rušit (A). Oprava a rušení řádku je podmíněna tím,
že po uskutečnění příjmu nedošlo u zvoleného zboží k jinému pohybu! Program tím chrání účetní stav
zásoby.
V pravém spodním rohu dokladu naleznete dvě užitečné ikonky. Chcete-li se podívat
(překontrolovat) na skladovou kartu, použijte k tomu ikonku „Skladová karta“ (B). Pokud jste v režimu
prohlížení dokladu a máte-li pocit, že jiný uživatel na síti tento doklad edituje, kliknutím na ikonu
„Refresh“ (C) se provede občerstvení tabulky.
Potřebujete-li (na rozsáhlejší příjemce) seřadit jednotlivé řádky dle kódu nebo dle názvu, můžete
použít příslušná tlačítka (E).
V praxi se setkáte s tím, že na dodacím listu (faktuře) mohou být vyčísleny dodatečné náklady
(například v souvislosti s dopravou zboží) nebo sleva, přičemž tyto částky nejsou rozpuštěny do
jednotlivých zbožních řádků neboť je dodavatel uvedl sumárně. Pro tento účel disponuje příjemka
tlačítkem (D) „Rozpuštění dalších nákladů“. Zde pak zadáte příslušnou částku (u slevy se
znaménkem mínus) a program ji automaticky rozpočítá do každého řádku dodacího listu – příjemky
v patřičném hodnotovém poměru. Částka se nerozpočítává do spojených zbožních karet a do obalů.
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K editaci (zadávání)
jednoho řádku příjemky
slouží toto vkládací okno:
Poté, co vyplníte kód
zboží (1) (může jít o
maximálně
13-místný
alfanumerický
kód),
objeví se název tohoto
zboží
(pro
kontrolu).
Pokud přijímané zboží již
je v evidenci, můžete je
vyhledat prostřednictvím
funkční klávesy <F9>.
Chcete-li
zanést
do
evidence nové zboží,
zadejte kód, který ještě
nebyl nikdy použit a
program
automaticky
založí novou kartu.
Stiskem klávesy <F1>
program sám pomůže
číslo zboží vymyslet.
U zadaného kódu pak
funguje klávesa <F7>, která umožní opravu vybraných údajů zvolené skladové karty. Důležitým
údajem je množství přijímaného zboží (2). Zadává se v zobrazených jednotkách (kusy, kg, metry, …).
Je-li to vyžadováno v konfiguračním nastavení programu – záložka „Ostatní“, dotaz „Povolit pohyby
v cizích měnách“, zeptá se program i na cizí
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měnu a kurz (3). Nákupní cenu (4) pak přímo nezadáváte, ale sama se vypočítává ze zadaných
hodnot.
Zadaná nákupní cena nemusí být konečná. Někdy nám dodavatel udělil dodatečnou slevu (rabat).
V tom případě můžete slevu v % zadat (5) a konečná nákupní cena se přepočítá a zobrazí napravo.
K příjmovému dokladu lze zadat i interní poznámkový text (6), například výrobní číslo a podobně.
Tento poznámkový údaj dokáže pak program kdykoliv vyhledat.
Jako velmi užitečné se jeví zobrazení prodejních cen (ve všech šesti možných cenových pásmech)
(7). Získáváte tak přehled o tom, jak se bude vyvíjet cena poté, co dojde ke zprůměrování pořizovací
ceny po dokončení této příjemky. Na rozdíl od skladové karty je zde k dispozici i možnost zadání
rabatního výpočtu prodejní ceny ve všech šesti cenových pásmech (na obrázku jsou zobrazena
ilustračně jen první tři pásma).
Zcela dole máte tlačítko „Skladová karta“, které Vám vyvolá skladovou kartu zadaného zboží. Zde
máte možnost vykonat její úpravy. Tlačítko „Prodejní ceny“ vyvolá aktualizaci prodejních cen na
základě změny nákupní ceny.

Tip:
-

při pořizování počátečního stavu (při zavádění tohoto skladového programu) je vhodné použít
takové datum, aby nezasahovalo do obratů prvního zpracovávaného měsíce (tedy:
zahajujete-li práci s programem od 1.ledna, prvotní inventarizační příjemky zadejte s datumem
31.12. předchozího roku)
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2) Vnitro-výdej (a návrat) zboží
Jak již napovídá název tohoto pohybu, používá se k neprodejnímu výdeji zboží ze skladu. Může se jím
řešit úbytek (manko) zjištěný inventarizací, použití zboží pro vlastní či reklamní účely či výdej
materiálu do výroby. Návrat řeší opačné problémy – tj. zjištění přebytků či návrat materiálu, který
nebyl ve výrobě spotřebován.
Vnitro-výdejem se zde nebudu více zabývat, neboť se jedná o pohyb podobný fakturaci (tvorbě
dodacího listu) a ta bude popsána níže.

Tip:
-

-

Pokud potřebujete vydávat zboží (materiál) v pořizovacích cenách, vyplňte do cenového
pásma znak „N“ (nákupní ceny). Vyskladnění pak proběhne v průměrných nákupních cenách.
Pokud vydáváte zboží v nákupních cenách převážně, je vhodné tuto vlastnost nastavit
v konfiguračním nastavení programu – „F3: daně a ceny“, zaškrtávací pole „Výdejky obvykle
s cenovým pásmem N ?“.
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3) Prodej na fakturu (dodací listy a tisk faktur)
Poté, co vstoupíte do této funkce, objeví se následující tabulka:

V horní části, nad tabulkou (1), jsou přepínače na zvolení jedné ze tří možností:
- F1:Dodací listy (zde přidáváte či opravujete jednotlivé dodací listy).
- F2:Faktury vystavené (seznam všech již vystavených faktur, které lze opakovaně tisknout
nebo je možné jim zadat stav uhrazení).
- F3:Faktury k vystavení (program analyzuje dodací listy v zadaném období a pozná, které
dosud nebyly vyfakturované – nabídne seznam firem dle výše fakturovatelné částky).
Jednotlivé doklady je možné tisknout prostřednictvím tlačítek (2) „Tisk“ (<F4> / formát A4) nebo
„Paragon“ (<F5> / na úzkou tiskárničku).
V tabulce (3) vidíte všechny doklady, dříve pořízené. Je-li to v programu povoleno (přístupovými
právy, zvláštními okolnostmi a nastavením v konfigurační instalaci programu) můžete zvolené doklady
i opravovat a rušit.
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Vybrané doklady (4) mohou být označeny jako „SERVIS“. Jedná se o dodací listy, vytvořené
externě v knize „Servis/Opravy“ (naleznete ji v hlaví nabídce). Na těchto servisních dodacích listech
lze pak označovat, zda již oprava byla dokončena (nápis „SERVIS“ je šedě podbarven) nebo ne (pak
je nápis podbarven žlutě).
Přidáváte-li nový dodací list tlačítkem „Přidat“, bude mu automaticky přiděleno první volné pořadové
číslo. Pokud však chcete přidělit dodacímu listu nějaké jiné pořadové číslo (obvykle se to využije jen
jednou – při tvorbě prvního DL v průběhu roku, když chcete navázat na dosavadní vystavované DL),
zadejte požadované číslo do okénka vlevo dole (5) a stiskněte klávesu <Enter>.
Potřebujete-li fakturovat jeden (kterýkoliv dosud nevyfakturovaný) dodací list, poslouží Vám k tomu
tlačítko „Rychlá fakturace“ (6).
V souvislosti s tiskem (nebo i opakovaným tiskem) faktur jsou k dispozici některé volby (zaškrtávátka
ve spodní části okna), která ovlivní zobrazení některých tištěných údajů (7).
V praxi může nastat situace, kdy zákazník na poslední chvíli změní názor a na místo faktury požádá
o prodejní doklad v hotovosti. K tomuto účelu je ve fakturaci k dispozici tlačítko:
,
prostřednictvím kterého se zvolený (a dosud nevyfakturovaný) dodací list přetransformuje na prodejní
doklad v hotovosti.
Jednotlivé dodací listy obsahují záhlaví:
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Údaje v záhlaví dokladu lze měnit jen do té doby, než na dodací list přidáte první řádek. Pak se celé
záhlaví uzamkne. Výjimku tvoří jen údaj „Odběratel“ (3), poznámkový text (4), převažující zakázka (6)
a příznak „Servis je již dokončen?“ (7).
Zadáváte-li datum (1), můžete klávesou <F12> dosadit dnešní. Cenové a Rabatní pásmo (2) se
předvyplní poté, co zadáte DIČ odběratele. Můžete je však změnit dle momentální potřeby.
Povolená cenová pásma jsou: A, B, C, D, E, dále „N“ (nákupní ceny) a pokud pásmo není zadáno
(„mezera“), bude zboží vyskladněno v doporučených cenách. Rabatní pásma mohou být A až E nebo
nic („mezera“) pro nestanovený rabat.
V záhlaví dodacího listu je možné zadat krátkou, blíže nespecifikovanou, poznámku (4). Dle tohoto
textu pak program dokáže příslušný doklad v budoucnu vyhledat.
Má-li být na celém dokladu (nebo převažující části) uplatněna rabatní sleva v %, zadejte ji do
okénka označeného bodem (5). Jedná se jen o orientační údaj, který bude možné na jednotlivých
řádcích DL přepisovat.
Vyžaduje-li zákazník, aby byl celý dodací list (nebo jeho převažující část) označen kódem akce
(zakázky) a aby tento údaj byl později uveden na faktuře, kterou mu budete tisknout, použijte k tomu
okénko, označené bodem (6).
Dodací list (stejně jako výdejka, návratka či doklad o prodeji v hotovosti) sestávají z jednotlivých
transakcí (pohybů). Každý pohyb se zadává formou samostatného okénka:
V tomto okně (pro editaci jednoho řádku
DL) vyplníte kód prodávaného zboží (1),
přičemž můžete využít klávesu <F9>
k nahlédnutí do ceníku. Chcete-li na zadané
zbožní kartě něco na poslední chvíli opravit
(nebo se jen podívat), stisknete klávesu
<F7>. Po zadání kódu zboží se v nižším
políčku (2) vyplní název zboží – pro kontrolu
správnosti zadaného kódu.
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Následuje zadání vydávaného množství (3) v patřičné měrné jednotce (např. KS). Po pravé
straně je pak uvedena i výše aktuální zásoby (4). Ještě více napravo máte k dispozici sazbu DPH (5)
v %. Tuto sazbu je možné (kliknutím myši a přepisem) změnit – má-li to praktický význam.
Výdejní cena (6) se zadává buď bez DPH nebo včetně DPH (podle toho, jak je to definováno k
„Konfiguračním nastavení programu“ – záložka „Daně+Ceny“). Na způsob zadání Vás upozorňuje
modrá hláška po pravé straně (7).
Výdejní (resp. Prodejní) cenu lze ponížit o slevu (rabat) v % (8), přičemž konečná cena je pak
k vidění v okénku označeném bodem (9).
Pokud Váš zákazník vyžaduje, aby se jeho faktura členila dle akcí (zakázek), na které zakoupený
materiál (zboží) použije, může Vám hlásit značku své zakázky (A) (až 10-ti místný alfanumerický
identifikátor). Dodací list pak bude pomyslně rozdělen na více fakturačních částí.
Konečně můžete vyplnit i údaj „Poznámka“ (B), který se může (ale nemusí – podle „Konfiguračního
nastavení programu“ – záložka „Zobrazení“) tisknout na dokladech. Lze výhodně použít například při
specifikaci výrobního čísla a podobně.
Tipy:
-

-

Pokud vyplníte do kódu prodávaného zboží znak „*“ (hvězdička), lze prodat komoditu, která na
skladě vůbec není. Může se to výhodně užít k vyúčtování služby – práce. Dále je tak možné
prodávat zboží, které k dispozici je, ale nebylo přímo zakoupeno (nějaký přebytek, dárek, …)
a není tudíž v ceníkové nabídce. V takovém případě údaj „Poznámka“ slouží k pojmenování
prodávaného zboží/služby.
Vyžaduje-li praxe, aby se na dokladu namísto jména prodávaného zboží vytisklo něco jiného,
využijte k tomu údaj „Poznámka“, přičemž na první pozici uveďte znak „*“ (hvězdička).
Program bude vědět, že má tuto poznámku, při tisku, upřednostnit.
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Informace:
- Pokud vydáte/prodáte zboží pod nákupní cenou (udělíte-li vyšší slevu) nebo v případě, že na
zboží je příliš malý zisk, budete na tuto skutečnost programem upozorněni. Doklad, na kterém
je aspoň jeden řádek s prodělkem, bude pak v tabulce označen ve sloupci „Příznak“ značkou
„<“.
Tvorba a tisk faktur:
Výše jsem již zmínil, že je možné vytvářet faktury z vybraných dodacích listů prostřednictvím tlačítka
„Rychlá fakturace“. To je však spíše „nouzové“ řešení. Program je uzpůsoben spíše k tzv. nárazové
fakturaci (například jednou týdně).
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Postup fakturace je následující:

Nejprve se klávesou <F3> (nebo myší) přepnete do fakturační sekce (1). Poté zadáte fakturační
období (2) a kliknete na tlačítko „Co se má fakturovat“ (3). Program vyhodnotí všechny dodací listy
v zadaném období a rozpozná nevyfakturované. Načež zobrazí všechny firmy, které je třeba
fakturovat, v tabulce (4).
Vyberete si libovolnou firmu a kliknete na tlačítko „Fakturovat zvoleného zákazníka“ (5). Před
kliknutím na toto tlačítko můžete ještě rozhodnout, zda se mají sumarizovat shodné řádky (6) – myslí
se tím, že shodující zboží (se stejnou prodejní cenou) z více dodacích listů se spojí do jednoho
fakturačního řádku.
Po stisku tlačítka „Fakturovat zvoleného zákazníka“ se objeví skupina zadávacích políček, které je
třeba vyplnit (7). Zejména jde o číslo faktury (standardně se před-vyplní první volné pořadové číslo ale
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je možné je přepsat). Dále vyplníte datum splatnosti (i ten se standardně před-vyplní dle
data vystavení a dohodnuté splatnosti s příslušným odběratelem). Možné je i zadání jakéhokoliv textu
(8), který se na faktuře vytiskne těsně před vyjmenovanými zbožními položkami. Pokud je zaškrtnuta
volba „Sumarizovat shodné druhy zboží…“, pak se text automaticky naplní seznamem jednotlivých
dodacích listů, které byly pro fakturaci použity.
Chcete-li, aby se faktura přepočetla na jinou měnu (například z korun na eura, zaškrtněte políčko
„Fakturovat v jiné měně…“ a určete novou měnu + její kurz). Jedná-li se o fakturu do jiné země,
můžete rovněž zaškrtnutím pole „Fakturovat bez DPH?“ zařídit, aby se pro jednotlivé fakturované
položky nastavila sazba DPH na 0%.
V případě potřeby lze zadat i tzv. „Konečného příjemce“ (9), který bude uveden u odběratele. Jsou-li
všechny potřebné údaje Vámi zadány, klikněte na tlačítko „Dokončit“ (A) a faktura se definitivně
dokončí, přičemž příslušné transakce (pohyby) se na všech dodacích listech uzamknou.
Tipy:
-

Kteroukoliv fakturu lze opakovaně vytisknout. Stačí ji vyhledat v seznamu (tabulce) faktur
(<F2>). Pro hledání lze využít „filtraci dokladů“ (<Ctrl>+<F>).

-

Na zvolené faktuře lze dodatečně opravit některé hlavičkové údaje. Tato oprava se vyvolává
tak, že označíte příslušnou fakturu (vyberete ji v tabulce) a poté pravým tlačítkem myši
zobrazíte skrytou nabídku. Zde vyberete akci „Oprava vybraných údajů na faktuře“.

-

Objeví se tento dialog, kde můžete změnit kterýkoliv ze zobrazených údajů :
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Povšimněte si, že v horní části lze přepnout mezi dvěma záložkami (1). Kromě hlavičkových údajů
je možné opravit i jednotlivé řádky dodacích listů (například změnit cenu) bez toho, že by bylo
nutné fakturu anulovat.
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-

Do evidence vystavených faktur (tabulka <F2>) lze zanášet i faktury pořízené externě. Má to
význam pro případ, pokud evidenci faktur ve skladovém programu využíváte i pro sledování

-

stavu jejich uhrazení. K tomuto účelu lze použít tlačítko „Přidat“ v horní části tabulky. Externě
pořízenou fakturu lze „Anulovat“ ale jen v tom případě, že jí nejprve vynulujete částku.

-

Kteroukoliv fakturu lze anulovat. Tím se způsobí její vynulování a současně se u všech
odpovídajících dodacích listů „shodí“ příznak vyfakturovanosti. Pak je možné tyto dodací listy
dále editovat (případně je rušit). Při opětovné fakturaci pak můžete použít číslo anulované
faktury pro nově vytvářenou – stačí toto číslo ručně zadat.

-

Klávesa <Ctrl>+<H> může přiřadit ke zvolené faktuře úhradu. To umožní sledovat stav
uhlazenosti jednotlivých evidovaných faktur.

-

Pokud se v rámci tisku jedné faktury rozezná situace, kdy je jedno (stejné) zboží účtováno
v různých prodejních cenách, lze v konfiguračním nastavení programu v oddíle „F3: daně a
ceny“ nastavit přeprůměrování prodejní ceny tohoto zboží zaškrtávacím polem „Mají se při
tisku faktur opravovat zjištěné rozdíly prodejní ceny při aktivním slučování?“.
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4) Prodej v hotovosti (kasa)
Tento druh pohybu je velmi blízký prodeji „na fakturu“. Má však svá specifika. V první řadě se zde
předpokládá práce s hotovými penězi (a to i s vydáními). Tomu je uzpůsobena i tabulka s jednotlivými
doklady:

U této tabulky bych se nejprve pozastavil nad existencí dvou různých „příjmových“ sloupečků, kde ve
sloupci „Tržba“ naleznete hodnotu prodaného zboží v prodejní ceně a ve sloupci „Hot-Příjem“ je
informace o přijaté částce v hotovosti. Ta totiž může být nižší (na „vině“ jsou možné bezhotovostní
způsoby úhrady - platby kartami). Doklady, hrazené platební kartou jsou vizuálně označovány (7).
Tato možnost souvisí s uzavíráním jednotlivých prodejních dokladů, kdy vyplňujete tento dialog:
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Jak je patrné z existence sloupečku „Hot-Vydání“, předpokládají se i výdaje peněz z kasy (například
vrácené zboží, odvody hotovosti, různé platby). Díky tomuto řešení může program fungovat obdobně
jako registrační pokladna a může tudíž sledovat i aktuální hotovost.
Pokud některý doklad (prodej) obsahuje zboží, u něhož byl vykázán prodělek (nákupní cena byla
vyšší než prodejní), označí se ve sloupci „Příznak“ značkou „<“. Je-li v příznakovém sloupci obrázek
zámku (6), znamená to uzamčení dokladu (není možná další editace). Důvodem může být jeho
vytištění nebo fiskalizace (EET).
V prodejním módu je možné filtrovat doklady (2) (dle zadaných hledisek). Také lze přepínat uživatele
(obsluhu / prodavače) tlačítkem „Přihlásit“ (3), aniž by bylo nutné prodejní režim ukončit. Funkce
„Poptávky“ je důležitá pro případ, kdy si u Vás zákazník objedná zboží, které není skladem a Vy od
něj přijmete nějakou zálohu. V takovém případě je nutné vytisknout objednávku a nechat si ji od
zákazníka (objednávajícího) podepsat (5). Hotové prodejní doklady (nebo stvrzenky k ostatním
platbám) je možné tisknout (4) dvěma způsoby. Ve formátu A4 nebo jako úzký pruh papíru (paragon).
Pokud má být informace o prodejním dokladu odeslána v režimu „Elektronické Evidence Tržeb“, je
následně označen (8) příznakem „eet“ (zelená barva – úspěšně odesláno, fialová barva – neodesláno
z důvodu nějakého problému). Odeslání do EET se děje automaticky a je vázáno na tyto akce:
a) Tisk prodejního dokladu
b) Ukončení dokladu (v režimu „Kasa“)
c) Ručním vyvoláním funkce „Odeslání údajů o tržbě na EET-server“ (lze volat pravým tlačítkem
myši v tabulce s doklady).
Pokud chcete vidět protokol odeslaných dokladů do EET, lze se v horní části okna (1) přepnout do
záložky „Elektronická Evidence Tržeb“.
Program dokáže vytvářet prodejní doklady dvěma způsoby. Standardně se tak děje podobným
způsobem, jako u (výše popsané) tvorby dodacího listu. Druhou cestou je aktivace „Režimu kasa“ (9),
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kdy zadání je vykonáno méně obtížnou formou (s lépe čitelnými údaji):
V horní části dokladu lze spatřit
údaje o prodavači, číslo dokladu
+ datum a čas prodeje.
Následuje tabulka s prodanými
položkami, kde se červeně
zvýrazní cena, není-li u řádku
zadáno množství (2). Celková
aktuální zásoba zboží se ukazuje
červeně vlevo (3).
Je-li třeba k dokladu přiřadit
údaje o zákazníkovi, klikněte na
malé tlačítko (1) vpravo nahoře.
Součet dokladu je pod tabulkou
(4) a může být ještě upraven o
případnou slevu, kliknete li na
tlačítko „Sleva“ (5).
I přímo v tomto prodejním dokladu lze přepnout prodavače (6) tlačítkem „Přihlásit“. Ukončení
prodejního dokladu završíte kliknutím na tlačítko „Zapsat bez tisku“ nebo „Zapsat + tisk“ (7). V obou
případech dojde k následnému odeslání tržby v režimu EET.

33

Po dokončení prodeje v režimu „Kasa“ zůstává na obrazovce informativní okno:

Kde je vidět, kolik peněz činila tržba a případně i kolik má být zákazníkovi vráceno.

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...).
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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 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.)
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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.
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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V případě nouze lze alternovat vybrané druhy písma (fonty) nebo u nich můžete vypnout diakritiku.

Konfigurační nastavení programu:
Pro kvalitní práci s programem je nutné definovat některé specifické parametry, které souvisí
s originalitou každého zpracovatele. Tyto parametry (vlastnosti) se zadávají prostřednictvím tzv.
„Konfiguračního nastavení programu“ (obvykle jej naleznete v rozbalovacích nabídkách –
„Nastavení“):

Konfigurace
má
možnost
nastavit
celou
řadu
parametrů.
Tyto
vlastnosti se člení
do
jednotlivých
souvisejících skupin
(1) mezi nimiž se
přepínáte
myší
nebo
příslušnou
funkční
klávesou
(<F1> až <F10>).
Pro jejich záznam
je
pak
nutné
kliknout na tlačítko
<Zapsat>
neboť
v tomto dialogu (na rozdíl od většiny ostatních) není klávesa <Esc> přičleněna významu „uložit“.
Nastavení se týká mnoha různých parametrů. Například sazeb DPH (2), podoby zadávání a tisku
dokladů (3). Pokud se Vás to týká, aktivujte si chování pro „Přenesenou daňovou povinnost DPH“ (4).
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Individuální ceníky
Přestože cenotvorba užitá v programu je poměrně značně variabilní (6 prodejních cenových pásem x
5 slevových (rabatních) pásem pro jednotlivé zbožní skupiny, dále možnost přímého zadání ceny při
tvorbě prodejního dokladu), vyžádala si praxe i tzv. Individuální ceníky.
Individuální ceníky (IC) se vážou na konkrétního odběratele (zákazníka) a může jich být vytvořeno až
999. Každému zákazníkovi lze přičlenit jen jeden IC. Je však možné, aby více zákazníků používalo
jeden a ten samý IC. V individuálním ceníku lze pro libovolné evidované zboží stanovit prodejní cenu,
která se nepřevezme z hlavního ceníku ale právě z IC.
Editujete-li (na kartě zákazníka – v seznamu firem) individuální ceník, používáte k tomu takto
vypadající tabulku:

V individuálním ceníku zadáváte v prvním sloupečku kód zboží (1) nebo sortimentní skupinu
předznačenou hvězdičkou (2). Lze samozřejmě využívat standardní nabídky po stisku klávesy <F9>.
V druhém sloupci vidíte (pro kontrolu) název zboží nebo zbožní skupiny. Následuje doporučená cena
u zboží (3). V posledním sloupečku můžete zadat individuální cenu bez DPH (u zboží) nebo
individuální slevu (v %) pro zadanou sortimentní skupinu (4).
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Cenová nabídky:
Program umožňuje vytvářet cenové nabídky pro Vaše zákazníky. Jedná se o vytváření prodejních
dokladů, jejichž realizace je však podmíněna souhlasem zákazníka. Znamená to, že pokud zadáváte
(tvoříte) cenovou nabídku, nedochází k odečítání zboží ze skladových karet. Současně není ani nutné
mít dostatečnou zásobu požadovaného zboží ve stavu.
Cenovou nabídku naleznete v hlavním nabídkovém okně programu, v rozbalovacím menu „Pohyby“.
Tabulka pro vytváření cenových nabídek je shodná (co se týče jejího vzhledu) s tabulkou pro prodej
v hotovosti. Vlastní tvorba cenové nabídky se rovněž velmi podobá tvorbě jakéhokoliv prodejního
dokladu:
Jak je patrné, tabulka
(1)
se
shoduje
s jakýmkoliv
jiným
DL. Ve spodní části
naleznete navíc dva
řádky
(2)
pro
doplnění
nějakého
ujednání (například
informace o trvání
této nabídky). Pokud
nabízené zboží není
skladem a projeví-li o
něj zákazník zájem,
lze vygenerovat i
objednávku
(3).
Tlačítko „Realizace“
(4) vyvolá převod
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nabídky mezi dodací listy (k následné fakturaci) nebo do prodeje v hotovosti. Nabídku lze
exportovat do DBF-tabulky (5) a tu následně použít k dalšímu zpracování. Tlačítko „DPH“ (6) slouží
k aktualizaci sazeb DPH na přelomu období, kdy nabídka byla vytvořena se sazbami, které nyní již
neplatí (při změně sazeb v zákoně o DPH).

Měsíční uzávěrka skladu
Program disponuje možností vykonat měsíční uzávěrku, která se provádí k poslednímu dni
předchozího kalendářního měsíce. Tato uzávěrka zamezí možnosti vstoupit do uzavřených období a
zafixuje aktuální stav zásoby ke konci uzavíraného měsíce. Díky tomu se kdykoliv v budoucnu podaří
vytisknout se zpětnou platností stejné údaje, které platily v daném okamžiku.
Tato okolnost je zvláště cenná z toho důvodu, že při každém přepočtu průměrné nákupní ceny
zboží, vážící se na příjmy, dochází k malým zaokrouhlovacím chybám. Ty však ve svém součtu
můžou dosáhnout i značných rozměrů. Rovněž nelze v praxi zamezit některým neregulérním
manipulacím s doklady (jako je nedodržení časové posloupnosti příjmů a výdajů, rušení starších
příjmových dokladů, …). Uzávěrka tyto skutečnosti zohlední a přepočítá průměrné pořizovací ceny
zboží tak, aby odpovídaly časové posloupnosti. Díky tomu bude docílena jistota, že uzavírané období
(měsíc) je zpracováno správně.
Před vykonáním uzávěrky musí být splněna jedna zásadní podmínka: Žádné zboží na konci
uzavíraného období nemůže mít zápornou zásobu (tato skutečnost nastává v praxi tehdy, když
příjmový doklad je pořizován později, než výdajový). V takovéto situaci program nedovolí uzávěrku
vykonat. Proto musí obsluha nejprve záporné stavy napravit zadáním odpovídajících příjemek.
Po vykonání uzávěrky se na sestavě „Ekonomické vyhodnocení“ tiskne informace o tom, že
skladová data prošla uzávěrkou a tím je stvrzena správnost tohoto důležitého dokladu před tím, než
jej předáte účtárně. Vhodný čas na vykonání uzávěrky je mezi 15. - 20. dnem následujícího měsíce.
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Vytvoření nové skladové ikony a převod dat
Program „sklad“ může za nějaký čas dospět do stádia, kdy je tak zaplněn doklady, že práce s ním je
již velmi pomalá. U někoho to může nastat za rok, jinde třeba po mnoha letech. Ať tak či onak, je
v programu k dispozici následující řešení:
V hlavním nabídkovém okně naleznete v rozbalovacím menu “Uzávěrky“ funkci „Vytvoření nové
skladové ikony a převod dat“.
Tato funkce otevře novou skladovou ikonu a přenese do ní výchozí stav na základě provedené (a
dokončené !) inventury (viz další stránka). Proto pečlivě překontrolujte, zda jsou všechny údaje v
pořádku. Do nově vytvořené ikony se převedou všechny číselníky (běžné účty, sortimentní skupiny,
obchodní partneři,…), dále se vygeneruje počáteční (inventarizační) příjemka a konečně se převedou
i případné po-inventarizační pohyby a doklady (včetně všech dosud neuhrazených faktur).
Poté, co je nová skladová ikona vytvořena, je nutné ji (bohužel však už jen manuálně) založit na
případných ostatních počítačích Vaší sítě. Dále je nutné nově otevřený sklad spustit a vykonat v něm
tuto akci:
-

vstupte do skladu (ceníku)

-

najeďte na první řádek – zboží

-

pravým tlačítkem myši klikněte na tabulku a zvolte funkci „Oprava stavu všech skladových
karet“

-

u první opravované skladové karty nastavte tyto parametry (datum zachování cen nechte
01.01.2000, zaškrtněte „Předsunout NC“ a klikněte na tlačítko „Aktivovat“. Poté co se první
karta sestaví, klikněte na „Přerušit“ – tím aktivujete automatické opravy všech ostatních karet
v pořadí, přičemž u těchto karet se použije stejné nastavení parametrů jako u první skladové
karty).
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Inventura
Ve skladu se nejméně jednou ročně vykonává inventura stavu zásob (kromě toho je vykonáním
inventury podmíněno i automatické vytvoření nové skladové ikony – viz předchozí stránka).
Patřičnou funkci naleznete v programu mezi tiskovými sestavami v hlavním nabídkovém okně.
Poté co ji vyvoláte, objeví se toto okno:
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Následuje popis jednotlivých funkcí:
1) Tlačítkem (1) „Generovat I-tabulku“ vytvoříte prvotní podklady k vykonání inventury. Těmito
podklady je seznam veškerého evidovaného zboží (případně jeho části – pokud při
generování použijete filtr). Uvnitř seznamu se skrývá údaj o očekávané zásobě.
Vygenerování tabulky má vždy za následek ztrátu (výmaz) případné předchozí inventarizační
tabulky (pak neplatí informace v bodu 9) tohoto popisu)
2) Tabulka obsahuje ve svém záhlaví informaci o datu (2), k němuž je inventura prováděna.
3) Tabulku si můžete standardním způsobem seřadit (3) buď podle kódu zboží nebo dle názvů.
Zvolte to, co Vám více vyhovuje. V tabulce můžete spatřit chybový příznak „NC!“, vyjadřující,
že u daného zboží není známa nákupní cena. Pokud jde o zboží bez zásoby, ničemu to
nevadí.
4) Poté, co jste si vytiskli inventarizační podklady (6), vykonáte fyzickou inventuru ve skladu. Na
papír si poznamenáte zjištěná množství jednotlivých druhů zboží a tyto údaje přeťukáte do
tabulky (poslední sloupec vpravo (A)). Pokud se údaje neshodují s tím, co program očekává,
zobrazí se v tabulce značky pro manko (4) nebo pro přebytek (5).
Pokud se dá očekávat, že převážná část stavu zásoby se bude shodovat, existuje pomůcka,
která Vám ušetří čas při zadávání zjištěných stavů. Jedná se o skrytou funkci „Automatické
předvyplnění celé tabulky“, kterou aktivujete klávesovou zkratkou <Ctrl>+<F8> nebo kliknutím
pravého tlačítka myši do tabulky.
K zadávání lze využít i snímač čárového kódu (9), který si sám dohledá příslušný řádek a do
něj zjištění zadá (přepíše nebo přičte – dle Vašich zvyků).
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6) Když je inventura pořízena, vytiskněte si soupis „Přehled rozdílů“ (6), který přehledně znázorní
jednotlivé zbožní položky, u nichž se neshoduje zjištěný stav s očekávaným účetním stavem
7) Zadaná zjištění je možné (pro případ potřeby) uložit do externího soboru (7). To se může hodit
v případě, kdy se inventura nepovede a opakuje se. Pak se inventurní tabulky vygeneruje
znovu a uložená zjištění se do ní načtou. Ušetří Vám to hodně práce. Je to jakási záložní
funkce.
8) Máte-li pocit, že inventura skončila a že již nelze dohledat žádné chybějící zboží, je čas
inventuru dokončit. K tomu slouží funkce „Tvoř rozdílové výdejky“ (8), která automaticky
narovná účetní stav skladu dle zadaných zjištění tak, že vytvoří rozdílové výdejky.
9) Inventuru můžete kdykoliv opustit (C) a pak se do ní vrátit. Zadané údaje se Vám neztratí
(výjimkou je jen situace, kdy se vygeneruje nová I-tabulka).
10) Kliknutím na tlačítko (B) se Vám vytiskne jednostránková nápověda k vykonání inventury.
Nezapomeňte ani na skryté funkce, které se vyvolávají pravým tlačítkem myši v tabulce
s položkami.
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Kupní smlouvy & návazné činnosti
Dojde-li v základním konfiguračním nastavení programu (záložka „Zobrazení“) k aktivaci funkce
„Kupní smlouvy“, objeví se v hlavní nabídce programu tlačítko „Kupni smlouvy“.
Zde můžete vytvářet smlouvy, řešící prodej zboží, které není aktuálně skladem (je nutné je objednat).
Editujete-li smlouvu, vidíte zhruba toto:
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Vyplnění smlouvy začíná údajem „DIČ“ zákazníka (1). Je-li tento údaj vyplněn, zákazník se trvale
zapíše do naší databáze. Není-li údaj vyplněn, zákazník nebude evidován. Vzhledem k tomu, že
většina zákazníků nemá DIČ (jedná se o soukromé osoby), lze do této kolonky zadat například číslo
občanského (či řidičského) průkazu nebo telefonní číslo. Pokud zákazník v evidenci již je, lze jej
vyhledat v seznamu klávesou <F9>.
Poté, co vyplníte údaj „DIČ zákazníka“, proběhne analýza, zda jde o nového (dosud neevidovaného)
klienta. Je-li tomu tak, objeví se karta firmy, kde zadáte jméno, adresu a kontaktní údaje. Je-li
zákazník již evidován, vyplní se automaticky jeho údaje do kupní smlouvy. Kartu zákazníka lze opravit
klávesou <F7>.
Kupní smlouva dále obsahuje údaje „Způsob“ a „Termín dodání“ (2). Zde je vhodné zadat pořadové
číslo týdne, kdy zboží zákazníkovi (pravděpodobně) dorazí. Můžete sem vypsat i datum.
Následuje (až 10 řádků) soupis objednaného zboží (3). Většinou se jedná o položky, které nejsou
skladem (a ani v ceníku). Proto se do sloupečku „Kód zboží“ vyplní znak * (hvězdička). Poté do
sloupečku „Název (popis) zboží“ specifikujete, co zákazník objednává. Také se zadá množství (počet
kusů) a cena (včetně DPH). Jednotlivé řádky lze přepisovat nebo i zrušit tlačítkem s nůžkami (4).
Všechny zadané řádky jsou sečteny (vpravo dole) do údaje „Základní cena“. Můžete stanovit
případnou (dohodnutou) slevu. Lze tak učinit přímým zadáním částky nebo procentuální sazbou.
Výsledkem je „Celková kupní cena“, která bude zákazníkovi účtována. Dle této ceny je následně
vypočtena výše zálohy (obvykle ve výši 50%). Lze ji však nastavit i jinak (6) – záložka „Nastavení
smlouvy“ umožní změnit text smlouvy, nastavit logo a jeho velikost + stanovit pravidla pro zálohy.
Nastavení smlouvy může upravit jen uživatel s dostatečnými právy (supervisor).
Pod údaj se zálohou lze, na smlouvě, ještě doplnit údaj „Zvláštní požadavky a doplňky“. Může to být
libovolný text (například adresa dodání zboží, další kontaktní údaje apod.). Smlouvu vytisknete
tlačítkem, které je umístěno vpravo dole (5).
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Je-li smlouva sepsána a vytištěna (obvykle 3 kopie). Je třeba vygenerovat zálohovou fakturu.
Ta vznikne speciálním tlačítkem „Záloha/stav“, které naleznete nad tabulkou s jednotlivými kupními
smlouvami.

V této funkci („Záloha/Stav“) je možné tlačítkem „ZF“ vygenerovat zálohový dodací list a následně i
zálohovou fakturu (1). Číslo dodacího listu (+datum) se následně objeví vlevo od tohoto tlačítka. Poté,
co kliknete na toto tlačítko („ZF“), budete okamžitě přepnuti do modulu „Fakturace“ a nastaveni na
řádek s příslušným dodacím listem (a):
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Tento dodací list „proměníte“ kliknutím na tlačítko „Rychlá fakturace“ (b) na zálohovou fakturu.
Zálohovou fakturu vytisknete v patřičném počtu kopií (3x) a přiložíte ke kupním smlouvám. Se
zálohovou fakturou zákazník odejde ke kase, kde ji uhradí.
Úhradu faktury nelze vykonat v režimu „Jen kasa“ (tento musí být nejprve odpojen). Pro úhradu
faktury je nutné zadat tyto údaje:

Nejprve vyplníte datum a (1) druh dokladu (1 … faktura hrazena hotově, 5 … faktura hrazena platební
kartou). Dále zadáte číslo hrazené (zálohové) faktury (2). Poté, co toto číslo potvrdíte, vyplní se údaj
„Přijato“ (částka) (3) a jméno zákazníka (4). Oba tyto údaje pečlivě zkontrolujete (dle faktury a
smlouvy). Nakonec potvrdíte údaj „Poznámka“ (5) a vytisknete zákazníkovi stvrzenku o zaplacení.
Doklad o zaplacení přiložíte ke kupní smlouvě.
Zadáním této úhrady se automaticky faktura označí jako uhrazená a v kupní smlouvě se nastaví stav
na „záloha uhrazena“. Tím může být zahájen proces realizace zakázky.

49

Práce s recepty – Výrobky
Program umožňuje definovat (prostřednictvím číselníku „Recepty zvolených výrobků“) údaje pro
sestavení libovolného výrobku. Výrobek může být sestaven ze známých komodit – tedy jen těch, které
máte definovány ve svém ceníku. Recept by měl být v číselníku evidován pod kódem budoucího
výrobku. Jako příklad bych uvedl „Ochutnávkový balíček ve vinařství“:
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V horní části (1) vyplníte kód vznikajícího výrobku a jeho název. Dále zadáte normované množství
(2). Zde je uvedena (zavádějící) měrná jednotka – kg. Toho se nelekejte a představte si, že nyní
řešíme 1 kus výrobku „Ochutnávka vín“, který bude zahrnovat tři různá vína v objemu 0,2 l (2 dl).

Pokud by s tvorbou výrobku byla spojena nějaká větší práce nebo spotřebovány energie, lze vyjádřit
tyto (dodatečné) náklady procentuálně v kolonce (3) režijní náklady. O tyto náklady se zvýší
pořizovací cena vstupních surovin během sestavování (a příjmu vznikajícího) výrobku. V našem
příkladu se tak neděje – režijní náklady (rozlití vína z lahví do kelímků) jsou zanedbatelné.
Program umí řešit i „opačný způsob výroby“ – rozložení vstupního materiálu na dílčí suroviny
(demontáž stroje, bourání masa apod.). V takovém případě by se zaškrtlo políčko „Bourání“ (4).
Následuje výčet surovin, ze kterých se výrobek bude vyrábět (skládat). Nejlépe to vysvětlí tabulka:
Popis:

Množství k výrobě/%:

Víno Müller-Thurgau je k dispozici v lahvích s objemem 0,75 l = 100%, pro 26,7 %
výrobu 2dl => 0,75 / 0,2 = 3.75 … z jedné lahve lze udělat 3.75 výrobku

(=100 / 3,75)

Víno Rulandské šedé je v lahvích po 0,5 litru. Z jedné lahve lze naplnit dva a 40,0 %
půl kelímku => 0,50 / 0,2 = 2,5, to představuje 40% lahve na 1 balíček

(=100 / 2,5)

Víno Modrý Portugal je v litrové lahvi. Z jedné lahve tedy naplníme 5 20,0%
pohárků.

(=100 / 5)

Tři vzorky vína = tři pohárky. Pohárek = 1 kus = 100%

(= 100 x 3)

300 %

Je-li výrobek popsán, může být vyroben (sestaven). Za tímto účelem je třeba vstoupit do modulu
„Příjem (nákup)“, kde uvidíte nabídkovou lištu:
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… zde spustíte výrobu kliknutím na ikonu (A).
Objeví se okno (funkce), kde uvidíte (kromě jiného) toto:

Bude třeba vyplnit, jaký výrobek (1) se nyní sestavuje (naskladňuje). Lze použít klávesu <F9> pro
výběr ze seznamu receptur. Dále zadáte, jaké množství výrobků (2) se má vyrobit. V našem případě
dorazilo 10 hostů na ochutnávku vína. Takže zadáme množství 10 (balíčků). Nakonec kliknutím na
„Zahájit“ (3) spustíte funkci.
Tato funkce vytvoří dva doklady. Prvním bude vnitro-výdejka, která ze skladu odebere vstupní
suroviny (kelímky a lahve s vínem). V našem případě je žádoucí, aby byly vyskladňovány celé lahve,
neboť víme, že se vše vypije. V opačném případě by hrozilo, že zbytky vína v lahvích se zkazí. Toho
lze docílit nastavením ve „Specifické (firemní) konfiguraci programu“. V našem případě tomu tak je:
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Tato výdejka poslouží ke stanovení pořizovací (nákupní) ceny výrobku. V našem případě byla hodnota
vydaných surovin celkem 738,73 Kč. Jeden ochutnávkový balíček tedy vychází na 73,87 Kč.
Druhou transakcí bude přijetí výrobku na sklad. Příslušná příjemka bude vypadat takto:

Pak už je jen na Vás, jakou stanovíte prodejní cenu jednoho ochutnávkového balíčku.
Vzhledem ke skutečnosti, že program zaokrouhluje odebrané lahve na celé kusy, bude se pořizovací
cena vzniklých balíčků (výrobků) vždy trochu lišit. K tomu je třeba přihlédnout při konstrukci prodejní
ceny. V extrémním případě, kdy by se měl vyrobit jen jeden ochutnávkový balíček, použily by se pro
jednoho zákazníka tři lahve vína…

Režim přenesení daňové povinnosti:
Pokud některé, Vámi prodávané, zboží podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (DPH) a pokud u
Vás může nastat situace, kdy takové zboží prodáte (jednomu zákazníkovi, jedním dokladem – avšak
pouze fakturou) v hodnotě, která zakládá povinnost účtovat v režimu přenesení daňové povinnosti, je
třeba v programu příslušné chování nejprve „aktivovat“.
Učiníte tak prostřednictvím „Konfigurace“ (Konfigurační
„F3:Daně+Ceny“, kde (dole) zaškrtnete „Přenesená DPH?“ – viz:

nastavení

programu),

záložka
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Díky tomuto nastavení proběhnou určité modifikace v chování skladového programu. Zde je jejich
výčet:
1) Skladová karta bude doplněna o možnost zadání druhu zboží, u kterého k přenesení daně
dochází (například „Kovy“ – viz obrázek):

Je-li skladová karta zařazena do režimu přenesené daně, poznáte to i při základním náhledu
do ceníku, kde bude řádek označen podkresem „PřDPH“:
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2. Vlastní zadávání prodejních dokladů (dodacích listů) se chová zcela stejně, jako by
režim přenesené DPH aktivován nebyl. Dopředu totiž nelze předvídat, zda příslušné prodané
zboží překročí, zákonem stanovenou, hodnotu:

3. Fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti obsahuje funkci, která analyzuje veškeré
prodávané zboží – testuje se překročení hodnoty, při které vzniká povinnost režimu přenesení
daňové povinnosti. Výši této hodnoty lze uživatelsky definovat prostřednictvím číselníku
„Číselník kódů plnění přenesené daně“. Pokud program zjistí, že k tomu došlo, vyžádá si
Vaše povolení:

Pokud odpovíte kladně (Ano), pak se upraví dodací listy tak, aby sazba DPH u příslušných
řádků byla nulová. Současně se tomuto zboží nastaví vnitřní příznak pro přenesenou daň.
Dodací list (pokud si jej zobrazíte) pak vypadá takto:
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Vzhledem k tomu, že se popsaným krokem (změnou sazby DPH) změní účtovaná
částka, je třeba potvrdit i následující dotaz:

4. Vlastní tiskopis faktury bude upraven v tomto duchu:
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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
A … Vrácené zboží (opravný doklad)
1 … Příjem za fakturu (hotově)
5 … Příjem za fakturu (kartou)

Kromě těchto vyjmenovaných dokladů se EET týká i vystavené faktury, hrazené dobírkou. V tomto
případě se elektronické odeslání údajů o tržbě vykoná 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
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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 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) Automaticky, při ukončení prodejního dokladu v režimu „Kasa“
b) Při tisku dokladu, je-li užito standardní zadávání (tj. není užit režim „Kasa“). Pro odeslání do
EET stačí, je-li doklad „vytištěn“ jen na obrazovku (tj. stačí vytvořit jeho náhled).
c) Automaticky při použití funkce „ÚF“ (úhrada faktury v hotovosti) ve fakturačním modulu
Protože většina funkcí, spojených s elektronickou evidencí tržeb, se nalézá v modulu „Prodej
v hotovosti“, upřesníme si některé detaily na tomto příkladu:

Ve sloupci „Příznak“ mohou (v souvislosti s EET) existovat tři varianty – viz zobrazené doklady:
řádek č. 1 – doklad 717 - vůbec nebyl předán do systému EET
řádek č. 2 – doklad 718 - byl předán do systému EET, ale odeslání se nezdařilo
řádek č. 3 – doklad 719 - byl úspěšně odeslán a získali jsme FIK
Je-li třeba odeslat doklady č. 717 a 718 (v obou případech nemáme FIK), máme tyto možnosti:
a) Spustíme tisk dokladu, čímž se naváže komunikace s portálem EET
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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 (viz doklad č. 718), lze se
přepnout do záložky „Elektronická evidence tržeb“. Zde pak funkcí „Hromadné odeslání“
dojde k opakovanému odeslání všech nedokončených přenosů (viz bod (7) – níže). Tímto
způsobem se však nevyřeší odeslání dokladu č. 717.
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. 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).
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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.
Je dobré vědět:
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 dvou dnů. Je tak myšleno na případy, kdy se
například porouchá internetové připojení.
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Nikdy se nepokoušejte měnit doklady, které již
vytvářením nových, opravných, dokladů !!!

byly odeslány do systému EET jinak, než

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 odesílá pouze údaje o fakturách na „dobírku“ (a to
při tisku takové faktury). K odeslání informací o tržbách z faktur, jejichž způsobem úhrady je
„Hotovost“ či „Platební karta“, dochází 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):

Kde nejprve (1) zvolíte druh dokladu „1 – příjem za fakturu hotově“ (resp. „5 – příjem za fakturu
kartou“). 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).
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Jak uvedete tento skladový program do praxe:
1) Poté co program nainstalujete, začněte výše popsaným konfiguračním nastavením. Zaměřte se
zejména na cenovou politiku, strategii v číslování dokladů a vyplňte si texty (o registraci Vaší firmy
v OR/na ŽÚ, prohlášení i shodě, smluví ujednání, …).
2) V číselníku „Běžné účty“ si vyplňte své bankovní spojení (jeden či více běžných účtů). Bude
potřebné pro vystavování faktur.
3) Do skladu (ceníku) si zaneste jednotlivé skladové karty (pokud už zboží z dřívějších dob máte a do
skladu je budete zanášet ve formě počátečních příjemek). U skladových karet věnujte zvláštní
pozornost zatřídění do sortimentních skupin (máte-li řádově sta až tisíce druhů zboží, bude to zajisté
velmi žádoucí).
4) Vytiskněte si ceník. Použijte jej k vykonání inventury stávajících zásob (tužkou si doplňujte zjištěné
množství to této vytištěné sestavy).
5) Zjištěné zboží zaneste do programu ve formě jedné či několika příjemek. U těchto dokladů zadejte
datum tak, aby odpovídal poslednímu dni předcházejícího měsíce před zahájením práce s tímto
programem. Pak dle vytištěného seznamu vždy zadávejte kód zboží a množství, které jste při
inventuře zjistili.

Na co nikdy nezapomínejte:
1) Vždy pravidelně zálohujte data na kvalitní a spolehlivé médium (USB-disk, externí HD, …).
2) Blokujte přístup do programu uživatelskými hesly a právy. Nepovolujte uživatelům funkce, které
bezprostředně nepotřebují ke své práci. Úplná práva (tzv. „Absolutní práva“) nechť jsou povolena
jen jednomu vedoucímu pracovníkovi, který tak může ručit za činnost svých podřízených. Přikažte
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svým pracovníkům, aby se povinně hlásili do
za prováděné transakce.

programu jen pod svým heslem a mohli tak ručit

3) Nepovolujte dodatečné opravy dokladů (viz. „Konfigurační nastavení programu“ – „Doklady“).
Dodatečné změny vykonávejte zásadně opravnými (případně stornovacími) doklady.
4) Průběžně kontrolujte správnost stavu skladové zásoby (například namátkovou inventarizací).
Zjistíte-li rozdíl mezi tím, co tvrdí program a mezi skutečností, pokuste se zjistit jeho důvod.
5) Prověřujte, zda se obsluha programu korektně chová (většina riskantních zásahů je programem
archivována do tzv. spoolingového souboru). Sledujte i prodeje „pod nákupní cenou“.
6) Starejte se, aby ve Vašich počítačích byla co nejaktuálnější verze programu (průběžně ji můžete
stahovat přímo z programu, funkcí „Stáhnout upgrade“, kterou naleznete v hlavní nabídce.
7) Na konci každého měsíce vytiskněte sestavu „Ekonomické vyhodnocení“ a překontrolujte, zda na
sebe navazuje počáteční stav zásoby zpracovaného měsíce s konečným stavem zásoby
předchozího měsíce. Rovněž je vhodné každý měsíc uzavřít (rozbalovací menu „Uzávěrky“ v hlavní
nabídce – „Měsíční uzávěrka skladu“.
8) Snažte se dodržovat tyto zásady:
- neprodávejte (nevydávejte) zboží „do mínusu“
- nepřipisujte řádky do dokladů, které mají starší datum (než dnešní). Hrozí tím antidatování
transakcí, které povede k chybné analýze stavu zásoby a tedy i průměrné nákupní ceny
zboží.
- pokud k tomuto jevu dojde, je třeba co nejdříve situaci vyřešit a zboží urychleně naskladněte
- neužívejte jeden kód pro více různých druhů zboží (tj. pokud doprodáte nějaké zboží a i
když víte, že už je nikdy v budoucnu nebudete mít, nepoužijte jeho kód pro jiné zboží. Raději
kartu zrušte a založte si novou s jiným kódem.)
- vyvarujte se záměnám zboží při prodeji (předejdete tak možnému prodeji „do mínusu“)
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Obvyklé dotazy & jak se zachovat když…:
1) Laserová tiskárna netiskne české znaky (nefunguje diakritika)
- klikněte v operačním systému MS-Windows na tlačítko „Start“
- vyberte nastavení „Tiskárny a faxy“ (pokud není k nalezení přímo, najdete je v „Ovládací panely“)
- rozklikněte myší ikonu laserové tiskárny
- v horní části okna klikněte na rozbalovací menu „Tiskárna“ a zvolte „Vlastnosti“
- záložka „Obecné“, tlačítko „Předvolby tisku“ – zde klikněte na „Upřesnit“
- vlastnost „Optimalizace tisku“ musí být nastavena na „Zakázáno“ (resp. „Disabled“)
- „Použít“ a „OK“
Pozor. Tato vlastnost bývá v nastavení tiskárny na dvou místech. Ještě v záložce „Upřesnit“ – pod
tlačítkem „Výchozí vlastností“.
2) Vystavili jste fakturu a v rozpisu prodaného zboží je chyba
- buď vystavte opravný doklad (nový dodací list / fakturu, kde „vymínusujete“ chybné řádky a zadáte je
ve správné podobě)
- nebo můžete fakturu „Anulovat“, následně vykonáte potřebné opravy v dodacích listech a fakturu
znovu vystavíte (při opakované fakturaci dokonce můžete použít stejné číslo faktury)
3) Některý z hlavičkových údajů faktury je chybný
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- například datum vystavení či splatnosti, způsob úhrady faktury, DIČ odběratele apod. Zde Vám
pomůže tzv. „Oprava vybraných údajů“ (voláte ji z tabulky kliknutím pravého tlačítka myši). Je to
snadné a bez rizika změny fakturované ceny.

4) Došlo k narušení skladové karty a neodpovídá zásoba či průměrná nákupní cena zboží
V ceníku ukažte na řádek se zvoleným zbožím. Stiskněte klávesu <F7>. Tím aktivujete funkci „Oprava
stavu skladové karty“. Zde už jen stačí nastavit dva parametry (zda se má předsunout NC a zachování
cen před uzamčeným obdobím) a kliknout na tlačítko „Aktivovat“.
Pozor: Tato akce může ovlivnit účetní stav v minulých (tj. účetně uzavřených) obdobích.
Mnohem lepším postupem je vykonávání „Měsíční uzávěrky skladu“, kdy se automaticky přepočítávají
(a tedy i opravují) stavy zásob na skladových kartách.
5) U prodeje v hotovosti něco nesouhlasí
Program neumožňuje opravovat doklady (prodeje v hotovosti), pokud již byly jednou vytištěné nebo
pokud byly předány do systému EET. V takovém případě máte jedinou možnost řešení – je třeba
vytvořit opravný prodejní doklad, kde vymínusujete chybně uvedené zboží a zadáte správné.
Lze rovněž stornovat celý prodejní doklad (pravé tlačítko myši v tabulce s doklady) a následně vytvořit
nový doklad.
Pravým tlačítkem myši lze použít i funkci „Oprava způsobu úhrady prodejního dokladu“.
6) U dokončeného dokladu je nesprávně uveden údaj o firmě (odběrateli zboží).

65

V tomto případě najeďte v tabulce s doklady na příslušný řádek, klikněte pravým tlačítkem myši a
zvolte si funkci „Dodatečná změna vybraných údajů dokladu“…
Hodně zdaru při práci s programem Vám přeje Petr Schuster, autor. V Litoměřicích 24.09.2020

