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Prihlásenie do programu 
Prihlásenie do programu vykonajte použitím formulára pre prihlásenie. Formulár sa otvorí po 
spustení programu ihneď ako prebehne pripojenie na databázu nastavenia skladu. 

 
V prihlasovacom formulári vyberte Vami požadovaný účtovný rok s ktorým chcete pracovať. Východzí 
účtovný rok je nastavený vždy podľa aktuálneho roku systémového dátumu Vášho PC.  
Do kolonky Meno vložte Vám pridelené prihlasovacie meno. Meno  môžete vybrať z roletového 
zoznamu kliknutím myšou na štvorček so šípkou roletového menu v kolonke meno. 
Do kolonke pre Heslo zadajte Vám pridelené heslo. Heslo sa pri zadávaní pre vyššiu bezpečnosť 
nezobrazuje a v kolonke pre heslo sú zobrazované hviezdičky. 
Zadané údaje môžete potvrdiť klávesov Enter a tým budete prihlásený do programu, alebo môžete 
kliknúť myšou ľavým použitím ľavého tlačítka na voľbu Prihlásiť sa. 

Prvé prihlásenie a spustenie programu 

Pridelenie licencie 

Pri prvom spustení programu musíte prideliť licenciu na užívanie programu na Váš počítač. Licenciu 
pridelíte pripojením USB licenčného kľúča do Vášho počítača. USB kľúč môžete vložiť na vyzvanie, 
alebo ho pripojte pred prvým spustením programu a nechajte ho pripojený počas spustenia 
programu.  (Požiadajte o nastavenie Vášho servisného technika) 

Pripojenie na skladovú databázu 

Po pridelení licencie budete vyzvaný k pripojeniu na skladovú databázu (len pre verziu MDE databáz). 
Nastavte do kolonky pripojenie adresár skladu napríklad C:\Restaurant14. Po nastavení použite 
funkciu Pripojiť. V prípade SQL serveru musíte mať nastavené ODBC pripojenie. (ODBC Vám nastaví 
Váš servisný technik) 
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Ovládanie programu 
Ovládanie programu je vykonávané pomocou pásu kariet, ktorý je zobrazovaný v hornej časti 
obrazovky po prihlásení sa do programu. Pás kariet je rozdelený do skupín v ktorých sa nachádzajú 
funkčné tlačítka (ovládacie ikony s textom) pomocou ktorých spúšťate požadované funkcie. 
Funkcie a skupiny pásu kariet sú nastavované podľa Vami zakúpenej licencie programu a podľa 
práv užívateľa ktorý je do programu prihlásený. 
Pás kariet je rozdelený na záložky v ktorých sú pridelené funkcie na prácu s programom. 

Rozdelenie záložiek pásu kariet 

Záložka Sklad 

 
Záložka je rozdelená na skupiny podľa významu použitia. 

Skupina Sklad a tovarový číselník 

V tejto skupine záložky Sklad sa nachádzajú funkcie pre prácu s tovarovým číselníkom a so skladovými 
kartami. Pomocou funkcií Príjemky, alebo Výdaj môžete vykonávať pohyby s tovarom na sklade. 
Môžete príjmať a vydávať tovar z niektorého zo skladov, alebo pomocou funkcie Prevodky môžete 
prevádzať tovar medzi skladmi. 
Pomocou funkcie Pohyb SBL EAN - môžete v zariadeniach obchodujúcich z destilátmi evidovať pohyb 
destilátov pre potreby Evidencie pre colnicu. 

Skupina Kontakty 

V tejto skupine sa nachádzajú funkcie na prácu s obchodnými partnermi a na prácu so zákazníkmi. 
Zákazníci sú osoby, ktoré môžete priraďovať k obchodným partnerom. Obchodný partner je firma s 
ktorou obchodujete Váš dodávateľ, alebo odberateľ. 

Skupina Registračné pokladne 

V tejto skupine sa nachádzajú funkcie na prácu s evidenciou a kontrolou pripojených registračných 

pokladníc. Aktuálny pohľad na zoznam potvrdeniek na pokladniciach a v prípade použitia otvorených 

stolov aj pohľad na zoznam a stav otvorených stolov. 

Záložka Evidencie 

 

Aj záložka Evidencie je rozdelené do skupín 
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Skupina Evidencie 

V tejto záložke sa nachádzajú funkcie na prácu s dokladmi. Evidencia a vystavovanie rôznych 
dokladov. Môžete vystavovať Faktúry a dodacie listy. Môžete vystavovať príjmové doklady na 
hotovosť k faktúram. Objednávky tovaru od Vašich dodávateľov. Evidencia rezervácií od Vašich 
zákazníkov. Spracovanie ponúk pre Vašich zákazníkov. 

Skupina Agenda 

Táto skupina obsahuje doplnkovú evidenciu Agendy. Jednoduchý peňažný denník. Tento slúži na 
jednoduchú evidenciu finančných pohybov vo firme, alebo na prevádzke. Kniha pohľadávok a kniha 
záväzkov na podrobnú evidenciu s možnosťou evidencie čiastočných úhrad. 
DPH je orientačná evidencia stavu pohybu DPH. Táto je naviazaná na peňažný denník. 
 

Záložka Prehľady 

 
Záložka je rozdelená na skupiny podľa druhu prehľadu. štandardne táto záložka obsahuje funkcie na 
tlač rôznych prehľadov finančných a tovarových potrebných pre prevádzku. 

Skupina Inventúry 

V tejto skupine sa nachádzajú funkcie pomocou ktorých môžete vytlačiť stav niektorého zo skladov 

buď aktuálny stav, alebo stav k dátumu. Pre reštauračné zariadenia je skupina doplnená o funkciu 

výčapný hárok. Vo výčapnom hárku máte podrobný prehľad o stave tovaru za smenu - za obdobie. 

Skupina Pohyby 

V tejto skupine sa nachádzajú podrobné prehľady pohybu tovaru Príjem a Výdaj.  Najčastejšie 

potrebné pre spoločnosti, ktoré vedú podvojné účtovníctvo. 

Skupina Pokladne 

V tejto záložke sa nachádzajú funkcie pre tlač prehľadov predaja a rôznych finančných prehľadov 

potrebných na prácu firmy. Aktuálna ziskovosť z predaja tovaru na pokladni. 

Skupina Ostatné 

Táto skupina obsahuje tlač iných zostáv. Evidencia liehu pre colníkov v reštauračných zariadeniach. 
Denný prehľad stavu, predaja a nákupu destilátov podľa požiadaviek colnice. Činnosť užívateľov ak 
máte rozšírenú evidenciu činnosti užívateľov. 
 

Záložka Nastavenia 

 
Záložka Nastavenie je rozdelená na dve skupiny. 
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Skupina Nastavenie 

V tejto skupine sa nachádzajú funkcie pomocou ktorých môžete nastaviť požadované funkcie a 

vlastnosti skladového programu. Medzi najdôležitejšie môžeme zaradiť funkcie Nastavenie užívateľov 

a Nastavenie programu.  

Skupina Spracovanie roka 

Pomocou funkcií v tejto skupine nastavíte stav skladov na začiatku roka a môžete jednoducho 
preklopiť údaje do nového roku. Taktiež môžete evidovať mesačné stavy a pohyby na skladoch. 

Záložka Záznam 

 
Záložka záznam používa štandardné funkcie balíku Office od spoločnosti Microsoft. 
Táto záložka je rozdelená na skupiny, ktoré bližšie určujú možnosti jednotlivých funkcií. Názvy skupín 
sa zobrazujú v jazyku v ktorom máte nainštalovaný balík MS Office 2007, alebo runtime Acces 2007. 
Tak isto názvy funkcií v tejto záložke sú v jazyku Vašej inštalácie. 
Funkcie v záložke záznam sú aktívne v závislosti na Vašej práci s programom. Ak sa nachádzate v 
zozname položiek v stĺpci zoznamu v ktorom sa dá vyhľadávať je aktivovaná skupina funkcií Nájsť. Ak 
vkladáte (píšete) údaje do políčka v ktorom je možné formátovať text zvyčajne poznámky sú aktívne 
skupiny Písmo a Text vo formáte RTF. 

Záložka Tlač 

 

Záložka Tlač tiež používa štandardné funkcie balíku MS Office 2007. Názvy funkcií a skupín v tejto 

záložke sú v jazyku v ktorom máte nainštalovaný Balík MS Office, 2007 alebo runtime Access 2007 

balíka MS Office 2007. Aj funkcie v tejto záložke sa aktivujú podľa práce s programom. Ak máte 

otvorený tlač zobrazenie na obrazovke je väčšina funkcií v tejto záložke aktívna, použiteľná. V iných 

prípadoch môžu byť funkcie tejto záložky nedostupné. 

Záložka Funkcie tovaru 
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Záložka funkcie tovaru je viazaná záložka na zobrazenie iného formulára. To znamená, že táto záložke 
je zobrazovaná len v prípade zobrazenia formulára Tovarový číselník. 
Ak nemáte zobrazený formulár tovarový číselník tak sa záložka Funkcie tovaru nezobrazuje. 
V tejto záložke sa nachádzajú funkcie pre prácu s tovarovým číselníkom a položkami tovarového 
číselníka. Zmazanie položky s pohybom.  
Aj táto záložka je rozdelená na skupiny. 

Skupina Pohyby 

V tejto skupine sa nachádzajú funkcie na prácu s pohybmi zvolenej tovarovej položky, alebo viacerých 

tovarových položiek. 

Skupina Položky 

V tejto skupine sa nachádzajú funkcie na doplnenie a rozšírenie vlastností zvolenej tovarovej položky. 

Skupina Ostatné 

V tejto skupine sa nachádzajú funkcie na určenie a sledovanie ďalších vlastností zvolenej položky. 

Napríklad rozšírenie položky o čísla dodávateľov pre jednoduchší príjem tovarovej položky. 

Skupina Tlačové zostavy 

V tejto skupine nájdete tlačové zostavy prehľadu položiek v číselníku, alebo tvorba cenníkov. 
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Záložka Záznam podrobný popis 
Záložka Záznam obsahuje štandardné funkcie zahrnuté do balíka MS OFFICE. Niektoré funkcie 
môžete otvoriť pomocou rýchlych kláves spravidla kombinácie Ctr + nejaká klávesa. 
 

 
Funkcie tejto záložky môžete použiť pri práci so záznamom. Môžete vyhľadávať, alebo filtrovať 
záznamy v otvorenom formulári. 
Jednotlivé funkcie môžu byť prístupné, alebo neprístupné podľa druhu formulára, ktorý máte 
otvorený.  

Skupina Exporty 

Pomocou týchto funkcií môžete exportovať údaje zobrazených formulárov.  

 
 
Použitím funkcie 
 môžete zobrazenú tabuľku exportovať do zošitov Excell. Napríklad tovarový číselník a 
podobne. Funkcia bude použiteľná, len ak máte nainštalovaný kompletný balík MS Office 
2007. V prípade runtime Access 2007 nemusí byť funkcia prístupná. 

 
Použitím tejto funkcie môžete exportovať  otvorený formulár, alebo tlačovú zostavu do 
formátu pdf. Tento formát môžete zobraziť potom na každom počítači na ktorom je 
nainštalovaný Adobe Reader.  Pri použití Vás program vyzve kam uložiť novo vytvorený 
súbor a na zadanie názvu novo vytvoreného súboru.  
Samozrejme môžete vybrať na exportovanie aj formát xps.  

Použitím tejto funkcie môžete exportovať údaje do formátu súboru word. Hlavne tlačové 
zostavy. Ak dáte tlač zobraziť na obrazovku a použijete túto funkciu prevedie sa formulár z obrazovky 
do programu Word v ktorom môžete celý formulár upravovať a editovať. 
Funkcia bude použiteľná, len ak máte nainštalovaný kompletný balík MS Office 2007. V prípade 
runtime Access 2007 nemusí byť funkcia prístupná. 
 

Skupina Schránka 

Pomocou tejto skupiny nástrojov môžete kopírovať a vkladať text. 

štandardne známe funkcie kopírovať alebo skratka Ctrl+C skopíruje 

označený text do schránky.  Vložiť Ctrl+V vložiť skopírovaný text na 

nastavenú pozíciu kurzora. Funkcia vložiť je aktívna, len ak do schránky 

skopírujete nejaký text. 
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Skupina Zoradiť a filtrovať 

Pomocou funkcií tejto skupiny môžete utriediť záznamy, alebo 

filtrovať podľa potreby. 

Funkcie sú aktívne len na niektorých položkách formulára. Spravidla 
sa musíte postaviť na stĺpček na ktorý chcete funkciu použiť. 
Na stĺpčekoch formulára môžu byť niektoré funkcie nedostupné.  
 

 
 
Utriedenie záznamov môžete vykonať použitím funkcie AZ, alebo ZA. Stačí keď kliknete myšou 
na stĺpček podľa ktorého chcete utriediť údaje a potom použijete zvolenú funkciu. 
Použitím AZ s gumou zrušíte zvolené utriedenie. 
V tovarovom číselníku môžete utriediť tovar napríklad podľa nákupnej ceny.  Prípadne môžete 
utriediť zoznam tovaru podľa Hlavnej skupiny a tak zobraziť položky rovnakej skupiny vedľa 

seba. 
Použitím týchto funkcií môžete filtrovať zoznam záznamov podľa potreby. 
Ak kliknete napríklad na názov tovarovej skupiny v tovarovom číselníku a 
potom na funkciu Výber. Môžete zobraziť záznamy zo skupiny na ktorej bol 
umiestnený kurzor. Prípadne môžete z funkcie Výber použiť druhú možnosť  
Nerovná sa a potom sa Vám zobrazia všetky záznamy okrem tých ktoré sú v 

skupine na ktorej bol umiestnený kurzor - bola vybraná kliknutím myši v zozname tovarového 
číselníka. 
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Sklad / skupina Sklad tovarový číselník 
Skupina obsahuje funkcie pre prácu s tovarovým číselníkom a funkciami na spracovanie pohybov na 
sklade. 

 

Funkcia Tovarový číselník 
Použitím funkcie tovarový číselník otvoríte formulár na prácu s číselníkom a prehľadom stavov na 
skladoch. 
Tovarový číselník je navrhnutý ako jediný číselník pre všetky sklady. Všetky sklady v programe majú 
jednotný tovarový. Vytvorenie novej položky v jednom sklade bude automaticky táto položka 
priradená pre všetky sklady. Cena na tovarovej položke je pre všetky sklady rovnaká. 
 

 
Priamo z formulára tovarový číselník môžete vytvárať nové položky v sklade, alebo upravovať 
existujúce položky v sklade. 
 

Nová tovarová položka, alebo úprava položky 
Použitím funkcie Nový – vytvoríte novú položku v tovarovom číselníku. Použitím funkcie upraviť 

môžete upraviť existujúcu tovarovú položku. Úprava, alebo vytvorenie novej 
položky sa vykonáva pomocou toho istého formulára na tvorbu položky. Ak chcete upraviť existujúc 
položku stačí na ňu postaviť kurzor a použiť funkciu Upraviť. Otvorí sa formulár na úpravu tovarovej 
položky. 
Vkladaním údajov do tohto formulára môžete nastaviť vlastnosti tovarovej položky. 
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Formulár je rozdelený na záložky pomocou ktorých môžeme vyberať ďalšie možnosti vlastností 
tovarovej položky. 

 
V zobrazených voľbách formulára nastavte hlavné vlastnosti tovarovej položky.  

Vyberte voľbu pre zadanie 
hlavnej skupiny do ktorej bude zaradená Vami vytváraná tovarová položka. Ak máte nastavené 
automatické vytváranie čísel  tovaru, program automaticky vytvorí nové číslo tovaru.  Ak nemáte 
nastavené automatické generovanie čísel, zadajte číslo ručne.  

 
Pomocou volieb na spodnej časti formulára môžete nastaviť spôsob kontroly zadaného čísla.  

 
Vypnúť kontrolu – pri nastavení  tejto voľby sa nebude kontrolovať duplicita čísel tovaru. Túto voľbu 
môžete použiť pri prečíslovávaní tovarových položiek. 
Kontrolovať číslo tovaru po potvrdení čísla – nastavením tejto voľby, bude program kontrolovať 
duplicitu zadaného čísla tovaru po zadaní a potvrdení čísla tovaru (potvrdení klávesom Enter) 
Zobraziť formulár kontroly čísel tovaru - nastavením tejto voľby sa Vám bude zobrazovať doplnkový 
formulár na kontrolu zadaných čísel tovaru. Pri zadávaní čísla tovaru s v doplnkovom formulári bude 
vyhľadávať najbližšie číslo k Vami zadávanému číslu. 
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Formulár kontroly čísla tovaru. 

 
Doplnkový formulár na kontrolu čísla. Ak je formulár povolený bude sa zobrazovať automaticky po 
kliknutí na políčko číslo tovaru na formulári upraviť tovar. Doplnkový formulár bude automaticky 
zatvorený, keď opustíte políčko číslo tovaru. 
 
 

  
Do kolonky pre názov tovaru zadajte názov tovaru. Názov tovaru by mal spĺňať zákon o názvoch 
tovarových položkách pri maloobchodnom predaji ak je položka určená na predaj. Tento názov bude 
zobrazený na potvrdenke pri predaji položky. 
Označenie tovaru 
Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo 

možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo 

pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže 

uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby. Článok I. §8. odst. 3 

 

 
V kolonke pre DPH skontrolujte správnosť zadanej hodnoty. Pri vytváraní novej položky je 
automaticky použitá hodnota DPH pre vyššiu DPH. Pokiaľ potrebujete použiť inú sadzbu DPH zmente 
ju výberom z rolovacieho menu. 
 

 
Kolonky o nákupnej cene sú len informačné a v tomto formulári sa nedajú meniť. Zmena nákupnej 
ceny je povolená pri funkcii Tvorba predajnej ceny. 
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Nastavenie merných jednotiek pre položku 
Program rozlišuje viacej merných jednotiek na položke MJ. Základná merná jednotka je označená MJS 
a je to skladová merná jednotka. Určuje jednotku v ktorej sa bude evidovať sklad. Štandardne ks - pre 
kusové položky, kg - pre vážené položky a l - pre tekuté položky.  
 
Upozornenie: 
Program pri akomkoľvek pohybe s položkou - predaj, príjem výdaj vždy množstvo prepočítava na 
skladovú mernú jednotku! 
 
Merné jednotky nastavte pomocou nasledujúcich volieb: 

 
Mernú jednotku pre sklad nastavte podľa Vami požadovanej hodnoty a podľa druhu položky. Pre 
nastavenie MJS použite roletové menu kliknutím myši na šípku - trojuholník vedľa názvu mernej 
jednotky. Ak sa v zozname nenachádza Vami požadovaná merní jednotka musíte ju do zoznamu 
doplniť.  

Na doplnenie zoznamu merných jednotiek použite funkciu dvojbodka . 
Použitím tejto funkcie otvoríte formulár na vytváranie názvov merných jednotiek. 
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V tomto formulári môžete meniť a dopĺňať požadované názvy merných jednotiek a k nim môžete 
priradzovať prepočítacie koeficienty. 
Ak chcete vytvoriť novú mernú jednotku postavte sa na prázdny riadok na konci zoznamu a vyberte z 
roletového menu z ktorej základnej jednotky sa bude Vaša nová MJ vypočítavať, prvý stĺpec. Potom 
zadajte prepočtový koeficient pre prepočet. Musíte zadať koľko má základná jednotka Vami 
zadávaných jednotiek.  
Potom zadajte názov Vami vytváranej MJ do stĺpčeka s názvom Merná jednotka. Do koeficientu pre 
prepočet príjmu zadajte hodnotu prepočtového koeficientu na príjem. Koeficient vypočítate podľa 
návodu uvedenom v spodnej časti formulára. 

Po doplnení všetkých jednotiek zatvorte formulár  funkciou zatvoriť formulár  
 v pravom hornom rohu formulára. 
Merné jednotky môžete nastavovať aj cez voľby menu v páse kariet funkcia Nastavenie merných 
jednotiek. 
 
Merná jednotka pre príjem MJPr 

 
Merná jednotka pre príjem MJPr je merná jednotka v ktorej je položka príjmaná na sklad. V tejto 
jednotke môžete príjmať tovar na príjemke a množstvo a cena bude automaticky prepočítaná na 
skladovú MJS. 
 Príklad: chcete prijať destilát, ktorý nakupujete v 0,7l fľašiach. Zadajte do výberu pre MJPr jednotku 
fľaša 0,7l a do koeficientu pre MJPr bude automaticky vložená hodnota pre prepočet.  
Ak používate neštandardné merné jednotky, alebo jednotku nemáte v zozname merných jednotiek 
musíte koeficient pre MJPr nastaviť ručne . 
Koeficient pre MJPr slúži na prepočet množstva medzi MJPr a MJS pri príjme.  
Na príjemke je možné jednotku pre príjem meniť ľubovoľne podľa potreby z nastavených merných 
jednotiek.  
 
Merná jednotka pre pokladňu MJPo 

 
Merná jednotka pre pokladňu je jednotka v ktorej je realizovaný predaj. V prípade destilátov je 
používaná jednotka 0,04l. 
Koeficient pre MJPo je hodnota ktorá udáva koľko zadaných merných jednotiek MJPo sa nachádza v 
skladovej mernej jednotke MJS. V našom prípade sa v litri nachádza 25 x 0,04l jednotiek (pohárikov). 
Výpočet je z pravidla vykonávaný 1/0,04=25.  
Pomocou koeficientu pre MJPo program vypočítava aké množstvo tovaru má odpísať zo skladovej 
jednotky MJS. 
 
Nastavenie dodávateľa 

 
Na položke môžete nastaviť dodávateľa, od ktorého prevažne odoberáte tovarovú položku.   
Dodávateľa na položke musíte nastaviť ak chcete používať automatické generovanie objednávok 
podľa nastavených limitných množstiev! 
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Rozšírené nastavenia tovarovej položky 

 
Použitím volieb v záložkách môžete nastaviť doplňujúce údaje na tovarovej položke. Kliknutím na 
zvolenú záložku vyberiete požadované možnosti pre nastavenie. 
 

Všeobecné 

 
Záložka Všeobecné obsahuje nastavenie tovarovej položky pre prácu s tovarovou položkou. 

 
Nastavením zobrazených volieb spresníte vlastnosti tovarovej položky. Pokiaľ používate bonovačku - 
objednávkovú tlačiareň do kuchyne, musíte nastaviť položku, že má ísť na niektorú z bonovačiek. 
Systém Restaurant dokáže obslúžiť tri bonovačky (objednávkové tlačiarne) do kuchyne a jednu do 
výčapu. Podľa toho nastavte Vašu položku. 
Nastavenie položiek môžete použiť aj v prípade, že nemáte objednávkovú tlačiareň. Niektoré 
prehľady rozlišujú nastavenie položky a tak Vám umožnia triediť výber skupín položiek v niektorých 
prehľadoch. 
 
Vážená položka 

 
Označenie pre váženú položku použite ak máte maloobchodnú predajňu, alebo bufet a v nich 
predávate Vážené položky.  Systém bude automaticky rozlišovať spôsob zadávania položky. 
Ak používate niektorú podporovanú elektronickú váhu pripojenú na pokladňu, pokladňa 
automaticky pri zadaní kódu tovaru odváži tovar prostredníctvom pripojenej váhy. 
Viď manuál registračná pokladnica systému Restaurant 
 
Veľkostné čísla 

 
Zaškrtnutím tejto voľby bude systém automaticky sledovať stav položky na sklade podľa veľkostných 
čísel. Toto nastavenie použite pri predaji oblečenia, alebo obuvi ak chcete sledovať stav tovaru aj 
podľa veľkostného čísla. 
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Výrobné čísla 

 
Sledovanie výrobných čísel pri predaji. Pokiaľ predávate tovar pri ktorom požadujete evidenciu 
výrobných čísel, nastavte túto voľbu. Pri takto nastavených položkách bude systém automaticky 
vyzývať predavača na zadanie výrobného čísla tovaru pri predaji. Výrobné číslo bude vytlačené na 
potvrdenke, ktorá tak môže zároveň slúžiť ako doplnenie záručného listu. Zároveň Vám odpíše 
uvedené výrobné číslo zo skladu pre Vašu evidenciu stavu položiek s výrobným číslom podľa 
výrobného čísla. 
 
Voľná cena pri predaji 

 
Na položke s nastavenou touto voľbou môže obsluha pri predaji zadávať ľubovoľnú cenu na 
obchodnú položku. Táto voľba je používaná pri položkách na ktorých je pri predaji rôzna cena. 
Napríklad rôzne časové služby prenájom, alebo ubytovanie. Prípadne služby spojené s výpočtom ceny 
na inom zariadení herný bowling a podobne. 
Spôsob zadávania ceny viď manuál registračná pokladnica systému Restaurant. 
 
Šťastná hodinka 

 
Zakliknutím tejto voľby na položke zaradíte tovar do akcie šťastná hodinka. Šťastnú hodinku pre 
pokladňu môžete nastaviť na pokladni podľa potreby. Viď manuál k registračnej pokladnici systému 
Restaurant. 
 
Inventár 

 
Použitím tejto voľby označíte položku ako inventár. Je to informácia pre Vás, že sa jedná o inventár 
prevádzky. Položka nebude zobrazovaná na pokladni, ale zadaním priamo kódu položky je možné 
inventár vložiť na potvrdenku. Je to vhodné pri inventári, ktorý môže zákazník poškodiť a je nutné mu 
ho vyúčtovať.  
 
Poznámka 

 
Do kolonky pre poznámku si môžete zapísať ľubovoľný Vami požadovaný text o spresnení , alebo 
bližšej charakteristike položky pre Vašu potrebu. 
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Pre kalkuláciu 

 

V tejto záložke nastavte hodnoty pre položku, ktorá bude kalkulovaná, budete ju vyrábať, alebo pre 
položku z ktorej sa bude niečo vyrábať. 
Každá položka môže byť zároveň kalkulovaná výrobok a súčasne surovina, vyrába sa z nej niečo 
ďalšie. Môžete vytvárať pod kalkulácie až do 8 vrstvy vnorenia. 
 

Surovina 

 
Ak chcete aby položka slúžila len ako surovina bez možnosti predaja cez registračnú pokladňu 

zaškrtnite voľbu . Takto označená položka môže 
vstupovať do výroby, ale nebude ju možné predávať cez RP. 
Pre každú položku, ktorá bude vstupovať do výroby ako surovina, či polotovar musíte nastaviť MJK - 
mernú jednotku pre kalkuláciu MJK a koeficient pre MJK. Koeficient pre MJK slúži na prepočet z 
mernej jednotky pre kalkuláciu MJK na mernú jednotku MJS. 
Pokiaľ  sa jedná o surovinu, ktorá v priebehu výrobného procesu mení svoj objem, alebo hmotnosť 
môžete nastaviť tepelné a mechanické straty v percentách. Pri zadaní takto nastavenej položky do 
kalkulácie a zadaním jej hrubej hmotnosti bude automaticky vypočítaná čistá hmotnosť. Viď návod 
ďalej tvorba kalkulácií. 
Nákupná cena za MJK je informačná hodnota a je automaticky vypočítavaná pri zadaní nákupnej ceny 
na surovine. Pred zadaním nákupnej ceny na takejto položke musí byť zadaný koeficient pre MJK. 
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Výrobok - kalkulovaná položka 

Pre nastavenie kalkulovanej položky použite funkciu pre tvorbu kalkulácií. 

 
Pred použitím funkcie na tvorbu kalkulácie musíte mať označenú položku ako kalkulovaná položka - 
výrobok. Potom môžete použiť funkciu na tvorbu kalkulácie. 

 
 
Pozor: Kalkulovaná položka musí mať všetky merné  jednotky rovnaké. To znamená, že MJS, MJPR 
a MJPo musia mať rovnaký názov a Koeficient pre MJPr a Koeficient pre MJPo musia byť nastavené 
na hodnotu 1. 
 
Ak máte položku nastavenú podľa uvedených pravidiel môžete použiť funkciu Kalkulácia pre túto 

položku. . Otvoríte formulár pre tvorbu 
kalkulácie. 
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Do vrchnej časti formulára môžete vložiť text výrobného postupu. 
 
Samotné položky pre kalkuláciu vložíte do zoznamu surovín.  
Kalkulácia je vždy tvorená na pre jednu MJS. To znamená na jednu porciu, alebo inú mernú 
jednotku zadanú ako MJS. 
 
Položky do zoznamu surovín môžete vkladať viacerými spôsobmi.  

 

Použitím tlačítka výber v riadku položky . Kliknutím na tlačítka otvoríte tovarový číselník v 
ktorom si môžete vybrať požadovanú položku a tlačením klávesy Enter na položke v číselníku vložíte 
položku do zoznamu surovín. Použitím tejto funkcie môžete do číselníka pri tvorbe kalkulácie 
pridávať nové položky - suroviny, ktoré chcete použiť v kalkulácií. 
 
Výberom z rolety číslo suroviny 

 
keď kliknete na šipku v kolonke číslo suroviny otvoríte roletu s výberom položiek podľa čísla tovaru. 
Do kolonky pre číslo tovaru môžete zadať počiatočné znaky a položka bude v rolete vyhľadávaná. 
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Výberom z rolety názov suroviny 

 
Podobne ako na políčku číslo suroviny vyberáte v tejto rolete položku, ktorú chcete vložiť do 
kalkulácie. Táto rolete je ale utriedená podľa názvu tovarovej položky. Zadaním počiatočných písmen 
môžete vyberať so  zoznamu položky rýchlejšie. 
 

Vkladanie množstiev na suroviny, alebo polotovar. 

Po zadaní tovarovej položky do zoznamu surovín zadajte množstvo suroviny. Množstvo zadávate v 
jednotke MJK zadanej na surovine. Zadajte hodnotu do kolonky hrubá. Ak máte zadanú mechanickú a 
tepelnú stratu na surovine bude čistá hmotnosť vypočítaná automaticky. Ak nemáte zadané straty 
tak zadajte čistú hmotnosť ručne.  
Ak máte zadanú nákupnú cenu na surovine a prepočítanú na cenu MJK v kolonke pre cenu sa zobrazí 
vypočítaná cena za Vami zadané množstvo. Toto je Vaša nákupná cena za množstvo suroviny použité 
vo výrobku. 
 

Vloženie existujúcej kalkulácie 

Ak chcete ako kalkuláciu použiť inú už existujúcu kalkuláciu využite funkciu Skopírovať zo zvolenej 
kalkulácie. 

 
V zozname vyhľadajte požadovanú kalkuláciu. Môžete použiť numerickú klávesnicu a zadať prvú cifru 
z čísla tovarovej položky. Potom pre presné zvolenie položky použite myš. 

Keď máte požadovanú položku vybranú použite funkciu . 
Zo zvolenej kalkulácie budú suroviny skopírované do zoznamu surovín. 
 Ak už máte v kalkulácii nejaké suroviny vložené budú suroviny zo zvolenej kalkulácie pridané k už 
zadaným surovinám. 
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Prepočet hmotnosti 

Pre prepočítanie hmotnosti po zadaní celkových strát pri výrobe použite . 

Použitím tejto funkcie prebehne výpočet hmotností výsledného výrobku - pokrmu. 

 

Straty zadávajte v gramoch, alebo v jednotke v ktorej vkladáte suroviny do kalkulácie. Pri nápojoch 

štandardne ml. 

Celková suma za kalkuláciu 

 
V priebehu zadávania surovín je automaticky vypočítavaná suma za kalkuláciu. Túto môžete ručne, 

alebo pomocou funkcie vložiť ako Vašu výrobnú cenu 
za MJS a výrobnú cenu za MJPr. 
Suma za kalkuláciu je automaticky aktualizovaná pri zmene nákupných cien surovín. Vaša výrobná 

cena ostáva nezmenená, až kým nepoužijete funkciu . 
Vďaka tomuto systému máte možnosť kontrolovať zmenu nákupnej ceny za výrobok po zmene 
nákupných cien za surovinu. 
Keď sa Vám zmenili nákupné ceny môžete si skontrolovať ako sa zmenila suma za surovinu oproti 
posledne aktualizovanej cene! 
Keď vytvárate cenník zaktualizujte si výrobné ceny podľa sumy za kalkuláciu. Potom pri nasledujúcej 
tvorbe zmene ceny viete porovnať o koľko sa Vám zmenili vstupy, napríklad pri letnej, alebo zimnej 
sezóne od naposledy aktualizovaných cien. 
Viď príklad hore: suma za kalkuláciu je teraz 1,0202€ pri poslednej cenotvorbe bola 1,36€ a Vy ste 
použili ručne nastavenú 1,45€. Takže vidíte, že Vaše vstupy zaznamenali pokles ceny a podľa toho 
môžete upraviť Vašu predajnú cenu výrobku. 
 
 
 
 
 



Restaurant sklad verzia 14 

JeSoft © verzia manuálu číslo: 4.03 Stránka 25 
 

Doplnkové 

 
Hodnoty nastavené v tejto záložke sú doplnkové hodnoty pre prácu s tovarovou položkou. 
 
Minimálny a maximálny limit 

 
Nastavením limitov môžete určiť kedy a ako má systém generovať objednávku tovaru. Ak sú správne 

nastavené uvedené limity (Maximálny limit musí mať vždy vyššiu hodnotu ako minimálny. Ani jeden 

z limitov nesmie byť záporný ani nulový), môžete používať automatické generovanie objednávok. 

Viď návod nižšie generovanie objednávok dodávateľovi. 

Merná jednotka balenia 

 
Ak máte verziu systému rozšírenú o expedovanie môžete nastaviť MJB - mernú jednotku balenia v 
ktorom budete expedovať tovar veľkoobchodne, alebo nakupovať tovar veľkoobchodne. Vtedy 
môžete tlačiť dodacie listy na ktorých je okrem MJS položky uvedená aj MJB - to je merná jednotka 
pre balenie. Pre správny výpočet množstva balení musíte mať zadaný koeficient pre balenie. 
Spravidla množstvo v jednom balení. 
 
Zahraničný názov 

 
Na položky môžete zadať zahraničný názov v inom jazyku ak distribuujete tovar do zahraničia a Váš 
obchodný partner požaduje názov tovaru v inom jazyku. Len pre rozšírenú verziu skladu pre 
veľkoobchod. 
 
Umiestnenie v sklade 

 
Do kolonky umiestnenia v sklade môžete zadať názov umiestnenia v sklade pre jednoduchšie 
vyhľadávanie tovaru pri inventúrach v sklade. 
 
Výrobca 

 
V tejto kolonke môžete zadať výrobcu tovaru ak povaha Vášho obchodu takúto informáciu požaduje. 
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Pridelená pokladňa 

 
Tovarovú položku môžete prideliť ku konkrétnej pokladni. Ak máte k jednému skladovému systému 
pripojených viacej pokladní , môžete určiť výhradnú položku ku zvolenej pokladni. Takto nastavenú 
položku bude možné predávať len na pridelenej pokladni.  
Pozor! Na použitie tejto funkcie musíte mať zakúpené rozšírenie softwaru pre Full pokladňu. 
 
Záruka a sledovanie expirácie 

 
Ak vyrábate a distribuujete Vaše výrobky môžete si nastaviť hodnoty pre záruku a sledovanie 
expirácie na položkách. 
Tieto nastavenia sú pripravené  pre pripravovaný zákon o expiráciách v maloobchodných predajniach 
potravín. 
 

Tovarové skupiny - množiny 

 
Položky tovaru môžete zaradiť do rôznych tovarových skupín v rámci 6 množín. Tovarové skupiny 
definujete v nastavení tovarových skupín podľa Vašich potrieb. Môžete využiť pred vytvorený zoznam 
tovarových skupín, ktorý môžete upravovať, alebo úplne zmeniť. 
 
Každú položky môžete zaradiť súčasne do 6 rôznych množín vrátane hlavnej množiny. V rámci 
množiny zaraďujete položky do Vami zadefinovaných skupín. Zaradenie položiek v množinách sa 
môže prelínať. V rámci viacerých množín môže byť položka v iných skupinách. 
 
Napríklad si môžete hlavnú množinu, zadefinovať ako množinu pre hrubé rozdelenie na skupinu tovar 
a skupinu materiál. V druhej množine môžete určiť jemnejšie triedenie napríklad polievky, kávy, 
minútky a podobne. V poslednej množine môžete mať určenie podľa spôsobu účtovania položiek. 
Napríklad účet 601, 604 a podobne. Výber názvu skupín robíte vždy z jedného celkového zoznamu 
skupín Vami vytvoreného. Potom môže byť položka zaradená ako tovar v hlavnej množine a ako káva 
v druhej množine. Pre potreby účtovníctva môže byť v V. množine zaradená pod účtom 601. Pokiaľ 
pracujete s výčapným hárkom s výhodou môžete zadefinovať skupinu pre hárok výčap a hárok 
kuchyňa a takto triediť tovar v rámci niektorej Vami zvolenej množiny. Túto potom pri tvorbe 
výčapného hárku môžete zvoliť a tak filtrovať tovar presnejšie ako je zaradenie v záložke všeobecné 
podľa druhu bonovačky. 
 
  



Restaurant sklad verzia 14 

JeSoft © verzia manuálu číslo: 4.03 Stránka 27 
 

Obrázok 

 
Ak vytvárate ponuky pre zákazníkov na akcie, alebo podobne a chcete Vaše ponuky spresniť pridaním 
obrázku môžete k položkám v záložke obrázok pridávať, vkladať obrázok, ktorý bude znázornený na 
Vami vytvorenej ponuke. 
 
Ručné vloženie obrázku: 
Ako obrázok môžete použiť ľubovoľný súbor obrázka formátu jpg . Ručne vložíte súbor obrázka tak, 
že do kolonky pre súbor zadáte celú cestu aj s názvom súboru kde je súbor obrázka umiestnený. 

 

Potom funkciou zobrazíte Vami zadaný obrázok. Ak sa Vami zadaný súbor 
nenachádza na Vami definovanom mieste, alebo ste spravili chybu v zadaní súboru obrázku pri 
pokuse o zobrazenie obrázku bude zobrazená chybová správa obrázok sa nepodarilo nájsť a nič 
nebude zobrazené. Ak ste údaje zadali správne obrázok sa zobrazí. 
 
Funkciu na zobrazenie obrázku musíte použiť vždy keď budete chcieť v tomto zobrazení obrázok 
vidieť. 
 
Automatické vloženie obrázku 
Ak chcete obrázky vkladať automaticky musíte mať v nastavenom adresári vytvorené  a pripravené 
obrázky. Obrázok musí mať názov podľa čísla tovaru a musí byť vo formáte jpg. Viď príklad hore. 
Napríklad tovar má číslo 1507 tak obrázok musí mať názov 1507.jpg. Obrázok ďalej musí byť uložený 
v prednastavenom adresári. Nastavenie adresára pre obrázok pozrite časť návodu nastavenie 
programu. 
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Ak máte obrázok uložený v prednastavenom adresári - môžete použiť aj sieťovú cestu pre zdieľaný 

adresár v sieti. Potom použite funkciu . Ak máte nastavenie správne a existuje 
obrázok priraditeľný k číslu tovaru tak sa obrázok zobrazí. 
 

Colnica Alkohol 

Na nastavenie destilátov pre povinnú dennú evidenciu alkoholu použite záložku Colnica Alkohol. 

 
Popis nastavenia ako aj spôsob evidencie Jednoduchý, Rozšírený, alebo Multievidencia nájdete v 
návode Evidencia SBL podľa EAN. Samostatný manuál systému Restaurant. 
 

Kreditné 

Pomocou týchto nastavení môžete zaradiť tovar do kreditného systému, alebo do systému 
obratových zliav. 

 
Popis nastavenia kreditného systému je v samostatnom návode pre správu kreditnej, úverovej a 
obratovej nadstavby systému Restaurant. Niektoré možnosti práce s kreditným a úverovým 
systémom požadujú doplnenie Vášho hardware o niektorý z podporovaných RFID snímačov. 
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Popis ponuky (info o tovare) 

Funkcia Popis do ponuky slúži na vytváranie formátových popisov o tovarovej 
položke. Popis môžete použiť v ponuke tovarovej položky. V popise môžete využiť funkcie s menu 
Záznam. Formátovať text a upravovať jeho veľkosť. 

 

 

Tvorba ceny 
Funkcia tvorba ceny je umiestnená v zozname tovarového číselníka, 

 

alebo na formulári úprava položky. 

 

Tvorba predajnej ceny slúži na nastavenie predajnej ceny na položke a sledovanie zmien predajnej 

ceny ako aj sledovanie a vytváranie nákupných cien. 
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V tvorbe ceny môžete na položku nastaviť až tri rôzne predajné ceny ak máte k systému pripojených 
viacej registračných pokladní, môžete pre každú nastaviť jednu z troch cien. To znamená, že tú istú 
položku môžete na rôznych pokladniach predávať za rôznu cenu. Napríklad ceny s prirážkou na 
terasách a podobne. 
 

Na položke môžete nastaviť nákupnú cenu. Nákupná cena je automaticky aktualizovaná pri príjme 

tovaru 

 

Priemernú nákupnú cenu aktualizujte prepočtom na uzávierkových prehľadoch. Ak nemáte licenciu 
na uzávierkové prehľady nemôžete aktualizovať priemernú nákupnú cenu. 
 
Nákupnú cenu môžete zadať buď za MJS, alebo za MJPr. Po zadaní nákupnej ceny bude automaticky 
aktualizovaná v ostatných políčkach pre nákupnú cenu. Takže uvidíte nákupnú cenu aj v jednotkách 
MJK pre kalkuláciu. 
 
Po zadaní nákupnej ceny môžete vytvárať predajné ceny. Ak nemáte zadanú nákupnú cenu musíte 
predajnú cenu vytvárať ručne, inak môžete použiť prepočet a marže, alebo z rabatu. 
Zadajte hodnotu Marže a všetky ostatné hodnoty budú automaticky prepočítané.  Predajnú cenu 
potom ešte upravte ručne na požadovaný počet desatinných miest. 
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Pri každej zmene ceny je vidovaná zmena pre Vašu evidenciu priebehu zmien ceny. Ceny si môžete 
pozrieť v kolonke  

 
 
Ak ste do cenovej tabuľky vošli pri tvorbe príjemky môžete použiť funkcie na prepočet. 

 
Prepočet marže použite ak pri zmene nákupnej ceny chcete nechať stávajúcu predajnú cenu na 
položke a potrebujete, len aktualizovať maržu a rabat podľa zmenenej nákupnej ceny. 
 

 
Prepočet ceny použite ak ste do cenotvorby vošli pri zmene nákupnej ceny z príjemky a chcete 
zmeniť predajnú cenu podľa nákupnej ceny pri zachovaní nastavených marží. 
 

Jednotková cena pre maloobchod 

Maloobchodné prevádzky sú povinné na cenovkách uvádzať jednotkovú cenu za položku. Ak 
používate tvorbu cenoviek zo systému Restaurant pre nastavenie jednotkovej ceny použite voľby 
Jednotková cena na cenovku. 

 
Pre jednotkovú cenu zadajte MJj. Mernú jednotku pre jednotkovú cenu.(MJj je dané vyhláškou a 
musí to byť niektorá základná merná jednotka kg, l, m. Potom zadajte koeficient pre prepočet z 
množstva vo Vašej mernej jednotke pre predaj. 
Napríklad pre arašidové oriešky, ktoré sú v balení 450g je koeficient  2,22222 podľa vzorca 
1000/450=2,2222. 1000 je prepočet medzi kg a g. 
Zadávaná hodnota pre prepočet je použitá len ako rýchla kalkulačka. Táto hodnota nie je uchovávaná 

v databáze. . Pri znovu upravovaní položky, 
alebo prechodu z inej položky je táto hodnota nenastavená. 
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Veľkoobchodné ceny 

Pokiaľ chcete systém Restaurant používať pre veľkoobchodnú prevádzku môžete ceny zadávať na 
položky podľa potrieb veľkoobchodu s väčším rozpätím cenových hladín podľa obratu. V tomto 

prípade sa prepnite do veľkoobchodnej cenovej tabuľky. . 
  
Veľkoobchodná tabuľka je podobná s maloobchodnou akurát pri výbere predajnej ceny na faktúru 
máte možnosť výberu z viacerých cenových hladín rozdelených podľa Vami zadaných rabatov. 

 
Pre tvorbu veľkoobchodného cenníka môžete použiť 10 predajných cien a dve špeciálne. 
Cena pre zákazníka môže byť nastavená pre každého obchodného partnera individuálne. 
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Sledovanie pohybov 

V tovarovom číselníku na ktorejkoľvek položke môžete sledovať pohyby s položkou. 

Použite funkciu pre sledovanie pohybu na položke. Pohyb 

môžete vidieť sumárny, alebo podrobný. 

Podrobný pohyb na položke 

 

Podrobný pohyb na položkách využijete pri kontrole zápisov stavu skladu a pri kontrole predaja, 
alebo nákupu položky. 
 
Pohyb na položke je vytváraný automaticky. Výdaj je vytváraný podľa nastavenia pokladne a pri 
tvorbe interných, alebo kalkulovaných výdajok. Výdaj je zároveň tvorený aj pri prevodkách. 
 
Príjem na sklad je vytváraný len z príjemiek a Inventúrnych príjemiek.  
Zoznam pohybu môžete nastaviť podľa potreby ako a čo potrebujete kontrolovať na pohyboch. 
V rolovacej tabuľke vyberte druh pohybu, ktorý chcete na položke sledovať. 

Podľa toho čo vyberiete sa Vám zobrazí príslušný pohyb. Pohyb je vždy 
zobrazovaný za sklad, ktorý máte nastavený na tovarovom číselníku. 

Pohyb môžete sledovať za Vami nastavený mesiac . Tento môžete zmeniť v 
rámci nastaveného účtovného roku v ktorom ste sa prihlásili do skladového programu. 
 
V pohyboch vidíte nasledujúce údaje 
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Číslo tovarovej položky, aké mala položky pri realizácii pohybu.  Ak ste položku počas obdobia 
prečíslovali vidíte na pohybe číslo položky aké mala v dobe pohybu a nie aké je aktuálne. 
 
Dátum pohybu je určený s presnosťou na sekundy. Podľa toho môžete veľmi presne identifikovať 
kedy sa s položkou hýbalo a tento porovnať s požadovaným dokladom. Napríklad potvrdenka, alebo 
príjem na sklad. 
 
V políčku pre príjem je množstvo v MJS s ktoré sa prijalo zobrazeným pohybom. 
V políčku pre výdaj je množstvo MJS s ktoré sa vydalo zobrazeným pohybom. 
V políčku zostatok je zostatok množstva, ktoré zostalo na sklade po vykonaní príslušného pohybu. 
 
Akýkoľvek pohyb v ktorejkoľvek MJ (MJpr. MJpo, MJk) je vždy prepočítaný na pohyb s MJS. Pohyb 
je vždy prepočítaný na pohyb v mernej jednotke skladovej! 
 
POZOR! Ak v priebehu predaja v rámci účtovného roku zmeníte jednotku MJS napríklad z fľaše 0,7l 
na liter, tak sa pohyb v predchádzajúcej mernej jednotke neprepočíta na novú mernú jednotku. Ak 
ste mali na sklade 3 fľaše 0,7l tak po zmene MJS na liter musíte množstvo na sklade nastaviť ručne 
pomocou opravnej príjemky, alebo pomocou Inventúrnej príjemky. 
 
V políčku pre cenu je cena v ktorej bol vykonávaný pohyb. 
 
Ďalšie údaje o pohybe: 

 
Ak ste v na príjemke pri príjme nastavili obchodného partnera, tak sa v políčku Obchodný partner 
ukáže názov obchodného partnera. 
V políčku doklad je zobrazovaný pri príjme doklad, ktorý ste zadali na príjemku. Ak je pohyb 
vygenerovaný RP pri predaji v políčku doklad je RP - registračná pokladnica. Prvé číslo pred lomítkom 
je číslo dokladu z RP a číslo za lomítkom je číslo uzávierky. Ak používate smenové uzávierky a máte 
ich nastavené tak to môže byť číslo smenovej uzávierky. 
V poslednom políčku je výrobné číslo pokladne pre identifikáciu z ktorej pokladne bol vykonaný 
predaj ak máte viacej pokladní pripojených na jeden skladový systém. 
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Sumáre na pohyboch 

 

Sumáre v jednotlivých stĺpcoch na pohyboch sú vyčíslené v spodnej časti tabuľky. 

Sumáre aktuálne zobrazené sú sumáre za obdobie, ktoré máte nastavené. Mesiac v hornej časti 
zoznamu pohybov. Sumáre za predchádzajúce obdobia sú hodnoty z predchádzajúcich období. Ak 
máte nastavený mesiac 01 potom sa tu nachádzajú hodnoty počiatočných stavov. 
 

V kolonke stav skladu nemusí byť hodnota, ktorá je rovná súčtu stavov, ak sa pozeráte na niektorý 

predchádzajúci mesiac ako je aktuálny. 

Prepočítať stav 

túto funkciu použite ak stav položky vykazuje chybu nápočtu. 

Chyby nápočtu stavu z pohybov môžu vzniknúť pri sieťových verziách programu chybou siete. 

Pokladne odpisujú tovar na pozadí po uzatvorení dokladu! Ak vznikne chyba siete, program zapíše 

pohyb po oprave chyby, alebo výpadku siete no už nemusí správne napočítať stav z pohybu, keďže 

medzitým mohli nastať pohyby s položkou o ktorých RP nevie. 

Chyba nápočtu môže nastať pri úprave staršej príjemky, alebo vytváraní pohyb zo starším 
dátumom za staršie obdobie ako je aktuálne. Pohyb po tomto období nemusí byť akceptovaný. Na 

opravu pre počtu na položke použite funkciu . 
Prepočet celého skladu vykonajte funkciou z tovarového číselníka! 
 

Poznámka na pohybe 

 
Poznámka položky pohybu je informácia o pohybe pri predaji, alebo z kalkulácie. V poznámke je 
zobrazená história odpisu suroviny z kalkulovanej položky. Ak tovarová položka nebola odpísaná 
priamo, ale bola odpísaná z nejakej kalkulácie tak v tejto poznámke vidíte z ktorej kalkulácie bola 
odpísaná.  
Príklad na obrázku: Položka S1830(surovina) bola odpísaná v množstve 0,01 z kalkulácie 1744(pod 
kalkulácia - polotovar vlastný) v množstve 1  a ten bol odpísaný z položky 3025 (výrobok) v množstve 
1. Množstvá sú podľa MJK na surovinách, alebo polotovare. 
 
 

 



Restaurant sklad verzia 14 

JeSoft © verzia manuálu číslo: 4.03 Stránka 36 
 

Príjemky na sklad 
Príjem na sklad vytvárate použitím príjemiek. Do tvorby príjemiek vstúpte použitím funkcie z pásu 
kariet Sklad a tam funkciu príjemky. 

 
Kliknutím na funkciu Príjemky otvoríte zoznam príjemiek v ktorom môžete vytvárať, alebo upravovať 
príjemky. 
Zoznam príjemiek je triedený podľa dátumu a času príjmu. Najnovšia príjemka je vždy na vrchu. 

 
 
Zoznam príjmu môžete v rámci aktuálneho roka sledovať podľa nastaveného pracovného mesiaca. 

Príjem je vždy zobrazený pre Vami nastavený sklad. Sklad môžete meniť v 
roletovom menu Výber skladu. 
 
Príjemky môžete vytvárať a upravovať pomocou funkcií tohto formulára. Môžete vytvárať Klasickú 

príjemku , príjemku zo zahraničia , alebo Inventúrnu príjemku 

. 

Príjemky môžete upravovať použitím funkcie . 
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Nová príjemka. 

Novú príjemku otvoríte použitím funkcie . 

 
Na príjemku zadajte údaje, ktoré identifikujú príjem. 
 

Dátum príjmu 

 
Do políčka pre dátum príjmu zadajte dátum príjmu aj s časom.  
Presný dátum príjmu s časom je dôležitý pre sledovanie vyúčtovania výčapného hárku. Príjem 
musíte zadať v dobe kedy prebehol na sklad v rámci smeny, ktorú chcete sledovať. 
Dátum a čas je dôležitý aj pre správne napočítanie a aktualizovanie stavov. Ak spravíte príjem až po 
predaji položky tak sa na sklade v dobe predaja položka môže dostať do záporného stavu. 
 
Ak chcete vytvárať príjemku za predchádzajúce obdobie môžete nastaviť dátum spätne v rámci 
obdobia(mesiaca) pre ktoré máte nastavený príjem. Ak nastavíte dátum mimo zadaného obdobia 
príjemka sa nebude dať spraviť a skončí chybovou správou! 
Nemôžete zadať príjemku pre dátum v druhom mesiaci ak máte nastavený prvý mesiac. Ak 
potrebujete vytvoriť príjemku ešte v predchádzajúcom mesiaci musíte pred použitím funkcie 

 nastaviť na zozname príjemiek Vami požadovaný pracovný mesiac 

. 
Pozor pri vytváraní príjemky v zmenenom období musíte dať prepočet príjemky, alebo celého 
skladu. 
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Dodávateľ 

 
Do políčka pre dodávateľa vyberte dodávateľa so zoznamu z roletového menu. Zadanie dodávateľa 
Vám umožní jednoduchšie identifikovať príjemku pri spätnej kontrole. 
 
Pri tvorbe príjemky z destilátov musíte zadať dodávateľa a účtovný doklad. Viď manuál evidencia 
SBL. 
 
Doklad 

 
Do kolonky pre doklad zadajte presne doklad podľa ktorého robíte príjemku. Najlepšie napríklad 
Faktúra číslo: 58948978 - vyhnete sa tak zbytočným problémom pri kontrole príjmu. Doklad je 
zároveň zobrazovaný na pohyboch na jednotlivých položkách, takže môžete jednoduchšie 
identifikovať príjem na položke. 
 

Skupina 

 
Do skupiny môžete vybrať skupinu príjemky z roletového menu. Skupiny príjemiek môžete vytvárať v 
nastavení programu Nastaviť skupiny pohybu. Skupiny Vám umožnia s výhodou vykonávať prehľady 
podľa druhu príjmu, alebo výdaja. Napríklad Obaly, Zlievky a podobne. 
 

Vkladanie položiek príjemky 

 
Položky na príjemku môžete vkladať použitím viacerých hodnôt. 
Ak máte priradené číslo EAN, alebo číslo tovaru dodávateľa k obchodnému partnerovi môžete zadať 
EAN, alebo číslo tovaru dodávateľa do belasého políčka položky tovaru 

 
Zadávanie EAN je nutné ak používate sledovanie SBL. Viď manuál evidencia SBL. 
 

 
Ak nemáte nastavené čísla dodávateľa môžete do políčka pre číslo zadať Vaše číslo tovaru a ten bude 
automaticky doplnený do príslušných políčok. Ak neviete celé číslo stlačením klávesy Enter na čísle 
tovaru otvoríte tovarový číselník v ktorom môžete vyhľadať požadovanú položku a potvrdením 
klávesy Enter na položku ju vložiť do príjemky. 
To isté platí aj pre políčko názov. Ak do tohto políčka zadáte názov položky bude vložená na príjemku. 
Ak zadáte čiastočný názov bude otvorený tovarový číselník v ktorom môžete položku presne 
dohľadať.  
Ak potrebujete prijať položku, ktoré sa ešte nenachádza v tovarovom číselníku, môžete stlačiť klávesu 
Enter na čísle tovaru a v tovarovom číselníku vytvoriť novú požadovanú položku. Novú položku v 
číselníku potvrdením klávesy Enter, alebo funkciou vložiť Vložíte do príjemky. 
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Zadanie množstva 

Množstvo zadajte v kolonke pre množstvo. Pre spôsob vloženia množstva tovaru môžete na príjemke 
zvoliť mernú jednotku v ktorej idete príjmať položku. Pre Vami zvolenú mernú jednotku musí 
existovať prepočet v zozname merných jednotiek na MJS ktorá je zadaná na položke. 

 
Po zadaní množstva v MJPr bude množstvo automaticky prepočítané na MJS. Vždy sivá hodnota nad 
zadávanou hodnotou. 
 

Zadávanie ceny 

 
Cenu na položku môžete zadať v hodnote bez DPH za MJPr, alebo v hodnote s DPH za MJPr, alebo v 
sumárnej hodnote bez DPH za sumu MJPr. 
Príklad podľa obrázka: 
Do ceny bez DPH môžete zadať 3,6€ a cena s DPH bude automaticky vypočítaná. Tiež môžete zadať 
cenu s DPH 4,32€ a cena bez DPH bude automaticky vypočítaná, alebo môžete zadať sumu bez DPH 
10,8€ a cena s DPH aj cena bez DPH za MJPr bude vypočítaná automaticky. 
 

Po zadaní všetkých položiek použite funkciu  
 

Voľby na príjemke 

Na príjemke môžete nastaviť niekoľko volieb pre spresnenie práce s príjemkou. 

 
 
Zmena nákupnej ceny 

 
Označením tejto voľby Vás bude pri vkladaní ceny príjemka automaticky upozorňovať na zmenu 
nákupnej ceny ak bude iná ako v predchádzajúcom príjme a vyzve Vás na zmenu a úpravu rabatov, 
alebo na prepočet cien podľa nákupnej ceny. Ak nechcete túto funkciu používať túto voľbu nechajte 

neoznačenú. Zároveň pri zmene nákupnej ceny bude označená voľba . Takto 
jednoducho rozoznáte na ktorých položkách bola zmenená cena. Tento príznak je zároveň použitý na 
tvorbe cenoviek. Systém rozozná na ktorých položkách bola zmenená cena a že pre ne potrebujete 
vytlačiť novú cenovku v maloobchodných prevádzkach. 
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Duplicita položiek 

 
Kontrola duplicity položiek môžete použiť, ak vytvárate príjemku s väčším počtom položiek. Pri 
označení tejto voľby Vás príjemka upozorní pri zatvorení na zdvojené položky na príjemke. 
 
 

Číslo tovaru Obchodného partnera 

 
Zobrazovať číslo tovaru obchodného partnera. Ak nemáte nastavené čísla tovaru obchodného 
partnera a nenakupujete destiláty na ktoré sa vyťahuje povinnosť o evidencii SBL, môžete zrušiť 
označenie tejto voľby a na príjemke bude schované políčko pre číslo tovaru u obchodného partnera. 
 

Nastavenie cenoviek 

 
Ak chcete používať evidenciu zmenu ceny pre tvorbu cenoviek nechajte túto voľbu označenú. 
 

Pevná merná jednotka 

 
Ak používate pre príjem vždy mernú jednotku nastavenú na tovarovej položke MJPr a nikdy ju 
nepotrebujete meniť pri príjme, označte túto voľbu. Zvyčajne maloobchodné predajne. 
 

Zatvoriť a zmazať 

 
Ak ste si len skúšali prácu s príjemkou a príjemku nepotrebujete môžete ju komplet zmazať použitím 

funkcie . 
 

Poznámka k príjemke 

 
Do poznámky k príjemke si môžete vložiť ľubovoľnú poznámku pre presnejšie identifikovanie 
príjemky, alebo na určenie dodatočných údajov. Spôsob odberu a podobne. 
Napríklad Vlastný dovoz, alebo dovoz cez zásielkovú službu a podobne. Prípadne pre potrebu 
kontroly číslo poštového dokladu pri prijatí tovaru. 
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Preklopenie databáz na nový rok 
Preklopenie databáz systému Restaurant je navrhnuté s možnosťou výberu niekoľkých možností ako 
preklopiť databázu na nový rok. Preklopenie sa skladá z troch častí. Vytvorenie databázy nového 
roka, skopírovanie tovarového číselníka a napočítanie počiatočných stavov nového roka.  
Vytvorenie databázy a kopírovanie tovarového číselníka sa musí vykonať pred koncom roka najlepšie 
v priebehu mesiaca December aktuálneho roku. Napočítanie počiatočných stavov nového roka 
môžete vykonať kedykoľvek v priebehu budúceho roka. Najlepšie v mesiaci Január.   
 
Rozdelením operácie preklopenia Vám umožní bezproblémový prechod na nový rok za plnej 
prevádzky Vášho obchodného zariadenia. Preklopenie môžete vykonať niektorým z nasledujúcich 
spôsobov. 
 

1. Preklopenie s kompletným napočítaním koncových stavov z predchádzajúceho roka do 
počiatočných stavov nového roka. V novom roku môžete napočítať inventúrne rozdiely 
pomocou inventúrnej súpisky.  

2. Preklopenie len číselníka bez počiatočných stavov z minulého roku. Počiatočné stavy 
vytvoríte pomocou inventúrnej príjemky, alebo použitím inventúrnej súpisky z fyzickej 
inventúry. 

3. Preklopenie bez vytvorenia číselníka a stavov z minulého roku. Použite v prípade ak ste 
rozhodnutý vytvoriť nový číselník na nový rok. S výhodou môžete vytvárať nový číselník pre 
nový rok v predstihu v aktuálnom roku. Tak budete mať dosť času na spracovanie číselníka 
bez nutnosti prerušenia prevádzky. V tomto spôsobe nebudete kopírovať tovarový číselník 
a nebudete prepočítavať stav skladu z minulého roka. 

 
 

Kontrola verzie databázy 
Pred tým než začnete vytvárať a preklápať databázy, musíte si skontrolovať akú verziu a prevedenie 

databázy používa Váš systém Restaurant. 

Kontrolu vykonáte spustením skladového programu a prihlásením sa do programu. Po prihlásením 

zvoľte záložku sklad a v ľavom hornom rohu skontrolujte verziu databázy. 

 

V páse kariet v ľavom rohu je uvedené prevedenie databázy MDB databáza, alebo SQL databáza. Pod 

prevedením je uvedená verzia skladového programu. Tento návod je platný pre verziu programu 

14.14.03 a vyššie. 

Jednotlivé časti návodu sa odlišujú podľa druh databázy, ktorú používate! 
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Vytvorenie databázy pre nový rok  
Pokiaľ je Vaše obchodné zariadenie otvorené počas osláv nového roka a prechodu zo starého roka na 
nový rok, musíte vytvoriť databázu v predstihu. To znamená kedykoľvek v aktuálnom roku, najlepšie 
v mesiaci December aktuálneho roka.  
 
Použitím uvedených krokov vytvoríte prázdnu databázu na nový rok.  
 
Ak používate skladový program z viacerých počítačov v sieti, databázu vytvárajte len na jednom 
z nich. Spustite skladový program a použite záložku Nastavenie v páse kariet. V skupine Spracovanie 
roka použite voľbu Vytvoriť nový rok. 

 
 
Funkcia vytvoriť nový rok otvorí formulár 

 
Na generovanie prázdnej databázy a na skopírovanie údajov aktuálneho roka do nasledujúceho roka. 
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Databáza MDB 
Najprv použite funkciu vygenerovať prázdnu databázu pre nový rok. 

 

 Ak prebehlo vytvorenie bez chýb môžete skopírovať aktuálny číselník do novo vytvorenej databázy! 

 

Skopírovaním údajov aktuálneho roka do nasledujúceho roka, prebehne kopírovanie komplet 

tovarového číselníka a kalkulácií. 

S tovarovým číselníkom budú skopírované ceny tovarových položiek, aktuálne k dátumu kopírovania. 

To znamená, že žiadna nasledujúca zmena predajnej, alebo nákupnej ceny na tovarovom číselníku 

v aktuálnom roku už nebude aktualizovaná v nasledujúcom roku. Samozrejme kopírovanie v prípade 

potreby môžete opakovať, ak potrebujete aktualizovať upravené ceny. 

Z výhodou môžete kopírovanie tovarového číselníka použiť v predstihu a môžete v prípade potreby 

aktualizovať ceny pre nový rok bez toho aby sa zmenili ceny v starom roku. 

Môžete kopírovanie preskočiť a pre nový rok vytvoriť úplne nový číselník, ak chcete spraviť rozsiahle 

zmeny tovarového číselníka a kalkulácií. Vytváranie nového číselníka môžete robiť v starom roku. 

Stačí ak po vytvorení databázy pre nový rok vypnete program a potom ho spustíte, ale prihlásite sa 

do nového roku. V tomto môžete vytvárať, alebo upravovať číselník pre nový rok a pritom môžete 

zároveň pracovať so starým číselníkom v aktuálnom roku. 

Vytvorenie databázy a skopírovanie údajov Vám môže pri ročnej profylaktickej kontrole spraviť Váš 

servisný technik. 
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Databáza SQL 
Použitím ktorejkoľvek funkcie v prípade databázy SQL zavoláte externý program pre vytvorenie 

a zaregistrovanie SQL databázy pre nový rok. 

 

Ak máte v sieti viacej počítačov na ktorých je spúšťaný skladový program pripojený na SQL 

databázu musíte časť generovania spustiť na každom počítači. 

Použitím hore uvedených funkcií zavoláte externý program 

 

Pomocou tohto programu môžete jednoducho vytvoriť SQL databázu pre nový rok a zároveň ju 

zaregistrovať vo Vašom počítači. Nastavte rok pre ktorý chcete vytvoriť databázu a použite funkciu 

Generovať, alebo testovať  
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Keď prebehne generovanie databázy použite funkciu kopírovať tovarový číselník, ak si prajete 

skopírovať číselník z predchádzajúceho roka do nového roka. Pokiaľ potrebujete môžete skopírovať 

číselník z iného roka ako predchádzajúceho.  

 

Skopírovaním číselníka do nového roku môžete ukončiť externý program a znova spustiť skladový 

program. 

POZOR! Ak máte viacej počítačov pripojených ku skladovej databáze uvedené kroky vykonajte len na 

jednom počítači v sieti. 

Na ostatný počítačoch musíte vykonať len registráciu ODBC databázy v počítači z ktorého spúšťate 

skladový program. Ak je na počítači viacej užívateľov, ktorý sa prihlasujú do počítača – nie do 

skladového programu! Musíte pre každého užívateľa v počítači vytvoriť registráciu databázy. 

Použite niektorú z uvedených funkcií.   

  

Po otvorení externého programu použite voľbu len ODBC. 

 

Pomocou tejto funkcie prebehne automatické registrovanie databázy vo Vašom počítači, pre 

aktuálneho užívateľa prihláseného do Windows. 
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Nahrať stav na začiatku roka 
Pokiaľ chcete prepočítať a nastaviť stav skladu na konci roka ako počiatočný stav nového roka použite 
nasledujúci postup.  Stav na začiatku roka môžete nastavovať aj neskôr po začatí nového roka. 
Znamená to, že môžete nastavenie vykonať aj neskôr po začiatku roku, aj keď sa vykonávajú pohyby 
na sklade. Predaj, výdaj a príjem na sklad. Prepočtom po nastavení počiatočných stavov docielite 
dopočítanie aktuálneho stavu. 
Upozornenie: Ak chcete počiatočný stav pre nový rok nastaviť podľa fyzickej inventúry, 
jednoduchou príjemkou, nenahrávajte stav z minulého roka!  
 
Pre nastavenie počiatočných stavov pre nový rok z koncových stavov minulého roka, použite voľbu 
v skladovom programe. V záložke Nastavenie na páse kariet a použite voľbu Nahrať stav na začiatku 
roka. 

 
 
Zvolením tejto funkcie zavoláte tabuľku v ktorej je možné spracovať začiatok roka. 

 
Pomocou funkcií na tomto formulári môžete nastaviť počiatočný stav podľa Vašich požiadaviek. 
Pre prepočet vyberte sklad a použite niektorú z uvedených funkcií. 
Najprv musíte nastaviť požadovaný spôsob prepočtu: 

 
Ak použijete prepočet z pohybov, bude sa prepočítavať každý pohyb na položke v minulom roku. 
Prepočet môže trvať veľmi dlho.  
Ak máte spravený prepočet v minulom roku, použite spôsob prepočtu Z koncových stavov. 
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Môžete dať vylúčiť záporné stavy. To znamená, že sa nebude prenášať stav položiek, ktorý je 
v mínuse a takáto položka bude nastavená na nulovú hodnotu stavu na sklade. 
Ak zadáte použiť rozdielovú metódu, bude sa počiatočný stav nastavovať len príjem na začiatku roku 
a tento bude vypočítavaný z rozdielu príjem a výdaj. 
Ak nepoužijete rozdielovú metódu výpočtu počiatočných hodnôt do počiatočných hodnôt bude 
zavedený sumárny výdaj aj príjem na začiatku roka. 

Samotné napočítanie vykonajte použitím funkcie . 
Ak ste nastavili počiatočný stav na začiatku roka a potom ste zistili, že ste museli vykonať korekciu 
v minulom roku a chcete prepočítať a nastaviť stav znova môžete po už napočítanom stave použiť 
opätovne funkciu pre napočítanie stavov.  
Pre aktualizovanie stavov na tovarovom číselníku musíte dať prepočítať sklad použitím funkcie pre 

prepočet skladu . 
 

Ručné nastavenie počiatočných stavov 

Ak chcete môžete počiatočný stav na začiatku roka nastaviť ručne. 
Políčka pre výdaj a príjem môžete ručne aktualizovať a tým nastaviť ručne počiatočný stav 
príslušného skladu, bez nutnosti použitia príjemky! 
 
Ak ste nastavili počiatočný stav na začiatku roka a potom ste zistili, že ste museli vykonať  a chcete 
prepočítať a nastaviť stav znova použite nasledujúce funkcie. 

 
Použitím tejto funkcie vynulujete zadané, alebo napočítané hodnoty z predchádzajúceho obdobia a 
môžete nastaviť hodnoty znova. 
Ak potrebujete korigovať, len pár položiek nemusíte mazať celý sklad, jednoducho prepíšte na 
požadovaných položkách hodnoty pre príjem, alebo výdaj podľa potreby. 
 

 
 
Po nastavení počiatočných stavov je nutné použiť prepočet skladu, pre ktorý ste nastavovali 
počiatočný stav. 

. Ak máte SQL verziu skladu použite prepočet z funkcií tovaru na 
tovarovom číselníku. 
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