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1 Úvod 

Tento dokument slouží jako příručka a průvodce pokladním systémem ZaKasou. Některé 

funkce, vlastnosti a změny, které jsou součástí nejnovější verze aplikace, zde nemusí být 

popsány a budou teprve doplněny. 

 

2 Úvodní obrazovka 

Spuštěním pokladního systému ZaKasou se dostanete na úvodní obrazovku, ve které můžete 

ihned zahájit prodej. 

Tato úvodní obrazovka je rozdělena na 4 části: 

 

Obrázek 1 - hlavní okno aplikace 

 

2.1 Záložky a tlačítka 

 

Obrázek 2 - záložky a tlačítka v hlavním okně aplikace 

Zde je možné přepínat mezi dalšími obrazovkami: 

1. Kasa – Slouží pro zobrazení přehledu příjmů a výdajů od poslední uzávěrky. 

2. Uzávěrky – Slouží pro zobrazení přehledu ručních i automatických uzávěrek. 

3. Účtenky – Slouží pro zobrazení přehledu vydaných účtenek. 

4. Statistiky – Slouží pro zobrazení statistik prodeje. 

5. Storna – Slouží pro zobrazení přehledu položek, které byly odstraněny z otevřené 

objednávky. 

6. Sklad – Slouží pro zobrazení přehledu skladových položek, u kterých dochází 

množství na skladě. 

Kategorie a produkty

 

Kalkulačka 

Aktuální objednávka 

Záložky a tlačítka 
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7. Administrace – Slouží pro zobrazení okna pro nastavení prodávaných produktů, 

jejich kategorií, skladových položek apod. Více v kapitole Administrace. 

8. EET – Slouží pro zobrazení dialogu o stavu elektronické evidence účtenek. 

9. Pomoc – Slouží pro zobrazení dialogu s kontaktními informacemi a informacemi o 

licenci programu. 

 

2.2 Kategorie a produkty 

V této části obrazovky se nachází přednastavené produkty. Tyto produkty mohou být pro 

lepší přehlednost rozděleny do kategorií a podkategorií. 

 

Obrázek 3 - dlaždice kategorií, podkategorií a produktů v hlavním okně aplikace 

 

2.2.1 Přidávání produktů do objednávky 

Produkt lze do objednávky přidat několika způsoby. 

Levé tlačítko myši nebo klepnutí na dotykovou obrazovku – Slouží pro přidání jedné 

množstevní jednotky (nejčastěji jeden kus) produktu do aktuální objednávky. 

Pravé tlačítko myši nebo podržení levého tlačítka myši nebo podržení na dotykové 

obrazovce – Slouží pro otevření dialogu pro změnu přednastavených parametrů produktu, se 

kterými bude následně přidán do aktuální objednávky. 

 

Další možnosti přidání produktu nebo položky do aktuální objednávky jsou popsány 

v kapitole Kalkulačka. 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie a podkategorie 

Produkty 
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2.3 Kalkulačka 

Tato část hlavní obrazovky slouží ke zrychlenému přidávání produktů nebo položek do 

objednávky. Kalkulačka může být v různém stavu a podle toho může zobrazovat i další 

tlačítka, viz níže.  

 

 

Obrázek 4 – kalkulačka v hlavním okně aplikace 

 

Způsoby použití kalkulačky:  

• Napsání čísla Rychlé volby produktu a potvrzení klávesou Enter nebo kliknutí na 

tlačítko s názvem produktu, které se po zadání čísla objeví. 

• Napsáním čárového kódu produktu a potvrzením klávesou Enter nebo kliknutím na 

tlačítko s názvem produktu, které se po zadání čárového kódu objeví. 

• Napsáním peněžní částky, kterou chcete do objednávky přidat, a kliknutím na tlačítko 

s danou částkou, které se po zadání částky objeví. Pokud je podnik plátcem DPH (je 

zaškrtnuto políčko Plátce DPH v Administrace  Podnik), místo tlačítka s částkou 

jsou zobrazeny tři tlačítka se sazbou DPH. 

• Napsáním množství (lze použít desetinnou čárku) a kliknutím na dlaždici produktu. 

Tím do objednávky přidáte daný produkt v zadaném množství v jednotce, která je u 

produktu nastavena. Zadávat lze i čísla s desetinnou čárkou. 

• Napsáním množství (lze použít desetinnou čárku), zmáčknutí klávesy * (hvězdička) a: 

o napsáním čísla Rychlé volby produktu a potvrzením klávesou Enter nebo 

kliknutím na tlačítko s názvem produktu, které se po zadání čísla Rychlé volby 

objeví. Tím do objednávky přidáte daný produkt v zadaném množství 

v jednotce, která je u produktu nastavena. 

o napsáním čárového kódu produktu a potvrzením klávesou Enter nebo 

kliknutím na tlačítko s názvem produktu, které se po zadání čárového kódu 

objeví. Tím do objednávky přidáte daný produkt v zadaném množství 

v jednotce, která je u produktu nastavena. 
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o napsáním peněžní částky, kterou chcete do objednávky přidat, a kliknutím na 

tlačítko s danou částkou, které se po zadání částky objeví. Tím do objednávky 

přidáte bezejmennou položku v zadaném počtu kusů a ceně za jeden kus. 

Pokud je podnik plátcem DPH (je zaškrtnuto políčko Plátce DPH v 

Administrace  Podnik), místo tlačítka s částkou jsou zobrazeny tři tlačítka se 

sazbou DPH. 

 

Zadaná čísla lze odmazávat klávesou Backspace nebo tlačítkem s křížkem, které se po zadání 

objeví vedle zadaného čísla na pravé straně. 

 

2.4 Aktuální objednávka 

V této části obrazovky je zobrazena aktuální objednávka. 

 

Obrázek 5 - aktuální objednávka s tlačítky 

S jednotlivými položkami v objednávce lze pracovat následujícím způsobem: 

 

Myš 

• Kliknutí levým tlačítkem myši na levou polovinu položky 

Tlačítka 

Levá polovina položek Pravá polovina položek 
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o Dojde k přidání jedné jednotky množství dané položky do objednávky 

• Kliknutí levým tlačítkem myši na pravou polovinu položky 

o Dojde k odebrání jedné jednotky množství dané položky z objednávky 

• Kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoli na položku 

o Dojde k odebrání položky z objednávky  

Dotyková obrazovka 

• Klepnutí na levou polovinu položky 

o Dojde k přidání jedné jednotky množství dané položky do objednávky 

• Klepnutí na pravou polovinu položky 

o Dojde k odebrání jedné jednotky množství dané položky z objednávky 

• Klepnutí a podržení kdekoli na položce 

o Dojde k odebrání položky z objednávky  

 

Celou objednávku lze stornovat kliknutím na tlačítko Stornovat vše nebo zmáčknutím 

klávesy Delete. 

 

Funkce jednotlivých tlačítek 

Ikonka kalkulačky – Slouží pro zobrazení nebo skrytí panelu s Kalkulačkou. 

Rozepsat platbu – Slouží pro rozdělení objednávky do více účtenek. 

Zaplatit – Slouží pro vystavení účtenky. 

 
2.4.1 Placení 

Po kliknutí na tlačítko Zaplatit dojde k zobrazení dialogu Způsob placení pro výběr platební 

metody, případně zákazníka a nastavení evidence vydané účtenky. 

 

Obrázek 6 – dialog Způsob placení 
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Stravenkami, Platební kartou, Hotově, Kombinovaně – Vystaví a vytiskne účtenku se 

zvolenou platební metodou. 

Faktura – Dojde k uzavření objednávky, ale v pokladním systému nedojde k vygenerování 

dokladu. Transakce je evidována v Kase, ve Statistikách a Uzávěrkách. Slouží v případě, kdy 

chcete doklad vystavit manuálně, např. v jiném fakturačním systému. 

Režim EET – Kliknutím lze zvolit, zda chcete, či nechcete účtenku evidovat v režimu EET. 

 

2.4.2 Rozepsání platby 

Dialog lze vyvolat kliknutím na tlačítko Rozepsat platbu a slouží k rozdělení objednávky do 

více účtenek. 

 

Obrázek 7 - dialog Rozepsat platbu 

 

Dialog je rozdělen na dvě poloviny: 

• Položky v objednávce: 

o Kliknutí levého tlačítka myši na položku – přesune jednu jednotku množství 

do vybraných položek. 

o Kliknutí pravého tlačítka myši na položku – přesune celou položku do 

vybraných položek. 

o Vybrat vše – Přesune všechny položky do vybraných položek. 

• Vybrané položky: 
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o Kliknutí levého tlačítka myši na položku – přesune jednu jednotku množství 

zpět do položek v objednávce. 

o Kliknutí pravého tlačítka myši na položku – přesune celou položku zpět do 

položek v objednávce. 

o Vrátit vše – Přesune všechny položky zpět do položek v objednávce. 

 

Zaplatit – Zobrazí dialog pro výběr platební metody pro položky v části Vybrané položky. Po 

zaplacení jsou tyto položky ze seznamu odstraněny. 

 

3 Kasa 

Na obrazovce Kasa se nachází přehled příjmů a výdajů od poslední uzávěrky. 

 

Obrázek 8 - obrazovka Kasa 

 

Funkce jednotlivých tlačítek 

Zapsat vklad do kasy – Slouží pro zobrazení dialogu, ve kterém lze vyplnit částku a případně 

poznámku k hotovostnímu vkladu do kasy. Tato částka se bude zobrazovat v tabulce příjmů a 

výdajů a bude započítána do celkové částky Hotovost v souhrnných informacích. 

Zapsat výběr z kasy – Slouží pro zobrazení dialogu, ve kterém lze vyplnit částku a případně 

poznámku k hotovostnímu výběru z kasy. Tato částka se pak bude zobrazovat v tabulce 

příjmů a výdajů a bude započítána do celkové částky Hotovost v souhrnných informacích. 

Provést uzávěrku – Slouží pro zobrazení potvrzovacího dialogu a provedení uzávěrky: 

• Pokud je nastaven tisk uzávěrek (viz Administrace  Nastavení  zaškrtávací 

políčko Tisknout uzávěrky), dojde k vytištění uzávěrky na tiskárně, která má 

nastaveno tisk informací (viz Administrace  Tisk). 

Seznam účtenek 

Souhrnné informace 

Tlačítka 
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• Pokud je nastaveno zasílání uzávěrek na e-mail (viz Administrace  Nastavení  

zaškrtávací políčko Zasílat uzávěrky na e-mail), dojde k odeslání uzávěrky na 

zadanou e-mailovou adresu. 
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4 Uzávěrky 

Na obrazovce Uzávěrky se nachází seznam provedených uzávěrek pokladny.  

 

Obrázek 9 - obrazovka Uzávěrky 

 

Způsob vytvoření uzávěrky 

• Vlastní 

o Uzávěrka byla vytvořena ručně uživatelem přes obrazovku Kasa kliknutím na 

tlačítko Provést uzávěrku. 

• Denní  

o Denní uzávěrky obsahují tržby, vklady a výběry po dnech (00:00 – 23:59) 

• Měsíční 

o Uzávěrka vytvořená automaticky pokladním systémem v daném kalendářním 

měsíci. 

 

Funkce jednotlivých tlačítek v detailu uzávěrky 

Tisknout uzávěrku – Slouží pro tisk zvolené uzávěrky na tiskárně, která má nastaveno tisk 

informací (viz Administrace  Tisk).  

Poslat mailem – Slouží pro odeslání zvolené uzávěrky na email nastavený pro zasílání 

uzávěrek (viz Administrace  Nastavení  zaškrtávací políčko Zasílat uzávěrky na e-mail). 

Exportovat – Slouží pro zobrazení dialogu pro zadání názvu souboru, do kterého bude 

uzávěrka uložena. Lze exportovat buď celou uzávěrku ve formátu CSV, nebo prodané 

produkty v uzávěrce po dnech opět ve formátu CSV. 

 

Způsob vytvoření uzávěrky 
Detail uzávěrky 

Seznam uzávěrek 

Filtrování 
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5 Účtenky 

Na obrazovce Účtenky se nachází seznam vydaných účtenek. 

 

Obrázek 10 - obrazovka Účtenky 

Filtrování účtenek 

• Dle čísla účtenky 

o Není třeba zadávat celé číslo účtenky, ale stačí jen jeho část. Např. při zadání 

„20“, budou vyfiltrovány účtenky č. 202000001, 202000002 a 202000003 

apod.  

• Dle období 

o V rozbalovacím seznamu (vedle tlačítka Filtrovat) se zvolí požadované 

období. 

Vyhledávání je vždy potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko Filtrovat. 

 

Funkce jednotlivých tlačítek v detailu účtenky 

Tisknout účtenku – Slouží pro tisk zvolené účtenky na tiskárně, která má nastaveno tisk 

účtenek (viz Administrace  Tisk). 

Stornovat účtenku – Slouží pro stornování účtenky. To je chráněno heslem – je nutné zadat 

heslo jakéhokoliv uživatele (viz Administrace  Uživatelé a oprávnění). Stornování účtenky 

znamená vytvoření nové účtenky se zápornou částkou. 

  

Filtrování účtenek 

Detail zvolené účtenky 

Seznam účtenek 
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6 Statistiky 

Na obrazovce Statistiky se nachází statistiky prodaných produktů dle produktových kategorií.  

 

Obrázek 11 - obrazovka Statistiky 

 

Vyhledávání/Filtrování statistik 

• Dle názvu produktu 

• Dle data vytvoření účtenky 

Vyhledávání je vždy potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko Zobrazit. 

 

Funkce jednotlivých tlačítek 

Zobrazit – Slouží pro zobrazení statistiky dle zadaného filtru. 

 = – Slouží pro zobrazení nabídky, díky které lze zvolit řazení produktů ve statistikách a 

zobrazení podkategorií. 

Export – Slouží pro zobrazení dialogu pro zadání názvu souboru, do kterého budou statistiky 

uloženy. Formát souboru je CSV. 

Tisk vše – Slouží pro vytištění kompletní statistiky na tiskárně, která má nastaveno tisk 

informací (viz Administrace  Tisk). 

Tisk – Slouží pro vytištění statistik ve zjednodušené verzi na tiskárně, která má nastaveno tisk 

informací (viz Administrace  Tisk). 

  

Tlačítka Vyhledávání/Filtrování 

Produktové kategorie 

Produkty 
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7 Storna 

Na obrazovce Stornované položky se nachází přehled položek, které byly odstraněny 

z otevřené objednávky. 

 

Obrázek 12 – obrazovka Stornované položky 

 

Příklad: 

Do aktuální objednávky byl přidán třikrát produkt Rajská polévka. Poté byly dvojitým 

kliknutím na pravou část položky v objednávce odebrány dva kusy. V seznamu stornovaných 

položek se tato událost zobrazí s informací, že byly odebrány 2 ze 3 ks položky Rajská 

polévka. 

 

Jednotlivé stornované položky lze filtrovat podle období a seskupovat podle jejich názvu. 

 

  

Stornované položky 

Filtrování 
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8 Sklad 

Na obrazovce Kontrola skladu se nachází přehled skladových položek, u kterých dochází 

množství na skladě, tj. jsou v množství menším, než jaké jste položce nastavili. 

Viz Administrace  Sklad  skladová položka  políčko „Upozornit při množství menším 

než“ v dialogu nastavení skladové položky. 

 

 

Obrázek 13 - obrazovka Sklad 

 

Funkce jednotlivých tlačítek 

Vytisknout nákupní seznam – Slouží pro vytištění seznamu skladových položek na tiskárně, 

která má nastaveno tisk informací (viz Administrace  Tisk). 

  

Seznam kritických 

skladových položek 

Tlačítko 
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9 EET 

 
V hlavním okně aplikace se zobrazuje stav EET pomocí kolečka v tlačítku. Kolečko může 

nabývat třech barev: 

• Zelená – Funkce EET je zapnutá a všechny účtenky jsou v pořádku evidovány. 

• Oranžová – Funkce EET není zapnutá a neexistuje účtenka, kterou se nepodařilo 

zaevidovat. 

• Červená – Některé účtenky nebyly zaevidovány. 

 

Účtenka je považována za nezaevidovanou až po uplynutí 15ti minut od vystavení. 

 

Po kliknutí na tlačítko se zobrazí dialog s dalšími podrobnostmi: 

• Popis aktuálního stavu evidence. 

• Celkový počet zaevidovaných účtenek. 

• Celkový počet účtenek, které se nepodařilo zaevidovat. 
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10 Administrace 

Okno Administrace se je rozděleno do dvou částí. V levé části se nachází menu a v pravé se 

zobrazuje obsah dle vybrané položky v menu. 

 

Obrázek 14 - okno Administrace 

 

10.1 Kategorie 

Pokladní systém podporuje dvě úrovně kategorií – hlavní kategorie a podkategorie – a to bez 

omezení počtu. 

 

• Přidání kategorie nebo podkategorie – Kliknutí na položku Přidat kategorii v menu. 

• Přidání podkategorie – Najetí kurzorem myši na položku hlavní kategorie v menu a 

kliknutí na ikonku plus, která se u položky zobrazí. 

• Úprava kategorie nebo podkategorie – Najetí kurzorem myši na položku kategorie 

nebo podkategorie v menu a kliknutí na ikonku tužky, která se u položky zobrazí. 

• Smazání kategorie nebo podkategorie – Najetí kurzorem myši na položku kategorie 

v menu a kliknutí na ikonku koše, která se u položky zobrazí. Ikonka koše se zobrazí 

pouze v případě, že je kategorie prázdná, tj. nejsou v ní žádné produkty.  

 

Menu 

Obsah 
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10.1.1 Dialog kategorie 

 

Obrázek 15 - dialog kategorie 

Název – Název kategorie, nebo podkategorie 

Nadřazená kategorie – Pokud není vybrána, jedná se o hlavní kategorii. 

 

10.1.1.1 Pokročilé nastavení 

Pořadí – Určuje pořadí kategorie v hlavním okně, kde se kategorie řadí od nejnižšího čísla po 

nejvyšší. 

Výchozí DPH položek v této kategorii – Určuje přednastavenou hodnotu výše DPH u 

nových produktů v dialogu produktu. 

 

 

10.2 Produkty 

Po kliknutí na kategorii či podkategorii v menu lze zobrazit produkty v dané kategorii, resp. 

podkategorii. 

 

Exportovat produkty – Zobrazí dialog s nastavením exportu produktů do souboru formátu 

CSV. 

Odstranit všechny kategorie a produkty – Odstraní všechny kategorie a produkty. 
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10.2.1 Dialog produktu 

 

Obrázek 16 - dialog produktu 

Název produktu – Zobrazuje se v hlavním okně aplikace v dlaždicích produktů, tiskne se na 

účtenky, lístky do kuchyně, a figuruje v uzávěrkách a ve statistikách. 

Čárový kód – Čárový kód produktu. Kliknutím na tlačítko plus lze zadat více čárových 

kódů. 

Rychlá volba – Číslo, které po zadání do Kalkulačky nabídne produkt k přidání do 

objednávky, viz kapitola Kalkulačka. 

Jednotka množství – Tiskne se na účtenky. 

Složení – Seznam skladových položek a jejich množství, ze kterých se jedna jednotka 

množství produktu skládá. Při vytváření nového produktu je pole automaticky předvyplněné 

novou skladovou položkou se stejným názvem a jednotkou množství. 

• Kliknutím levým tlačítkem myši na položku složení lze položku upravit, viz 

podkapitola Dialog položky složení. 

• Kliknutím pravým tlačítkem myši na položku složení lze položku smazat. 

• Kliknutím na odkaz Nová položka… lze přidat novou položku ze skladu, případně 

zároveň vytvořit novou, viz Dialog nové položky složení. 

Tisk – Vytiskne složení produktu na tiskárně, která má nastaveno tisk informací (viz 

Administrace  Tisk). 
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10.2.1.1 Dialog položky ve složení produktu 

 

Obrázek 17 - dialog položky ve složení produktu 

Potřebné množství na 1 množstevní jednotku produktu – Množství, které bude ze 

skladové položky odečteno při prodeji jedné jednotky množství produktu. 

Upozornit při množství na skladě menším než – Viz Dialog skladové položky. 

 

10.2.1.2 Dialog nové položky ve složení produktu 

 

Obrázek 18 - dialog nové položky ve složení produktu 

Skladová položka – Zde můžete vybrat buď již existující skladovou položku, nebo zadat 

název nové skladové položky. 

Množství na 1 množstevní jednotku produktu – Množství, které bude ze skladové položky 

odečteno při prodeji jedné jednotky množství produktu. Pokud zadáváte název nové skladové 

položky, lze vybrat i její jednotku množství. 

 

10.3 Přidat kategorii 

Vytvoří novou kategorii nebo podkategorii, viz Dialog kategorie. 

 

10.4 Sklad 

Přehled všech skladových položek. V seznamu se lze pohybovat pomocí šipek na klávesnici. 

 

Položky lze filtrovat podle: 

• kategorie (jedná se o kategorii skladové položky, nikoliv produktu) 

• názvu 

 

Hledat – Vyhledá skladové položky podle zadaného filtru (nebo všechny, pokud není filtr 

zadaný). 

Zobrazit pohyby – Přepne na zobrazení pohybů ve skladu (viz níže). 
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Dodavatelé – Přepne na administraci dodavatelů (viz níže). 

Přidat položku – Zobrazí dialog pro přidání nové skladové položky (lze použít klávesu 

Insert). 

Upravit položku – Zobrazí dialog pro úpravu zvolené skladové položky (lze použít klávesu 

Enter). 

Odebrat položku – Smaže zvolenou skladovou položku (lze použít klávesu Delete). 

Vynulovat sklad – Vynuluje množství všech skladových položek. 

Naskladnit / vyskladnit – Zobrazí dialog pro naskladnění či vyskladnění skladových 

položek, viz Dialog naskladnění/vyskladnění skladových položek. 

 

10.4.1 Dialog skladové položky 

 

Obrázek 19 - dialog skladové položky 

Název položky – Název skladové položky. 

Kategorie – Kategorie skladové položky, slouží pouze po filtrování (nejedná se o 

produktovou kategorii). 

Jednotka – Jednotka množství skladové položky. 

Upozornit při množství menším než – Pokud klesne množství na skladně pod zadanou 

hodnotu, bude se skladová položka zobrazovat v obrazovce Sklad. 
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10.4.2 Dialog naskladnění/vyskladnění skladových položek 

 

Obrázek 20 - dialog naskladnění / vyskladnění skladových položek 

Skladová položka – Název skladové položky. Po zadání alespoň jednoho znaku se zobrazí 

našeptávání existujících skladových položek. V našeptávači lze skladovou položku vybrat 

pomocí šipek na klávesnici a potvrdit klávesou Enter nebo Tabulátor. 

Množství a jednotka – Množství, které chcete naskladnit, či vyskladnit. Na další položku 

k naskladnění/vyskladnění se lze dostat klávesou Enter nebo Tabulátor. 

Dodavatel – Lze vybrat dodavatele, který bude k naskladnění/vyskladnění přiřazen. Slouží 

pouze k evidenčním účelům. 

Nový – Zobrazí dialog pro zadání nového dodavatele. 

 

10.5 Podnik 

Název podniku – Zobrazuje se na účtence, pokud se netiskne logo podniku. 

 

10.5.1 Fakturační údaje 

Fakturační údaje, které se tisknou na účtenku. 

 

Název společnosti – Oficiální název subjektu uvedený v obchodním, resp. živnostenském 

rejstříku. 

Ulice a č.p. – Ulice a číslo popisné sídla subjektu. 

Obec – Obec sídla subjektu. 

PSČ – PSČ sídla subjektu. 

IČ – IČ subjektu. 
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DIČ – DIČ subjektu. (Jedná se o stejný údaj, jaký je uveden v sekci EET. Vyplňte tedy i 

v případě, že chcete tržbu elektronicky evidovat.) 

Plátce DPH – Ano/Ne. 

Označení registru – Text uvedený na účtence. 

 

10.5.2 Kontaktní údaje 

Kontaktní údaje se tisknou pouze na účtenku. 

 

E-mail – E-mailová adresa podniku. 

Telefon – Telefonní číslo podniku v jakémkoliv formátu. 

 

10.6 EET 

Zapnout EET – Pokud je zaškrtnuto, jsou vystavené účtenky automaticky odesílány do EET. 

DIČ poplatníka – DIČ poplatníka. 

ID provozovny – ID provozovny, které vám bylo vygenerování při založení provozovny na 

portálu EET. 

Certifikát – slouží k nahraní certifikátu vygenerovaného v portálu EET 

Heslo k certifikátu – Vámi zvolené heslo k certifikátu (Zvoleno při jeho vygenerování na 

portálu EET). 

 

10.7 Zákazníci 

Přehled uložených zákazníků, které lze při placení zvolit a tím: 

1. Nastavit je jako odběratele. 

2. Uplatnit zákaznickou slevu. 

 

Přidat zákazníka – Zobrazí dialog pro přidání nového zákazníka (lze použít klávesu Insert). 

Upravit zákazníka – Zobrazí dialog pro úpravu zvoleného zákazníka (lze použít klávesu 

Enter). 

Odebrat zákazníka – Smaže zákazníka (lze použít i klávesu Delete). 
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10.7.1 Dialog zákazníka 

 

Obrázek 21 - dialog zákazníka 

Jméno – Jméno a příjmení osoby nebo název společnosti. 

Číslo – Číslo zákazníka. 

Adresa – Fakturační adresa (ulice a č.p., obec a PSČ). 

Skupina – Kategorie zákazníka. 

Sleva objednávky – Procentuální sleva, která bude uplatněna při placení na celou 

objednávku. 

 

10.8 Tisk 

Zde je možné nastavit vše spojené s tiskem. 

 

Tisknout logo podniku na účtenky – Pokud je nahrané logo podniku, místo názvu podniku 

se tiskne logo. 

Tisknout logo podniku na lístek objednávky – Pokud je nahrané logo podniku, tiskne se 

logo i na objednávkový lístek (objednávkové lístky lze tisknout pouze ve speciálním 

objednávkovém módu, který nelze uživatelsky nastavit). 

Nahrát logo – Dialog pro výběr souboru s logem podniku. 

Text na účtence – Text zobrazen ve spodní části účtenky (lze zadat i více řádků). 

Test – Tisk testovací účtenky se zadaným textem. 

Uvádět datum zdanitelného plnění i v případě, že je stejné jako datum vystavení – 

Tiskne datum zdanitelného plnění na účtenku. 
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10.8.1 Tiskárny 

Seznam tiskáren, které jsou v pokladním systému nastaveny. 

 

Přidat tiskárnu – zobrazí dialog, ve kterém lze vybrat tiskárnu pro tisk. Vybrat lze pouze 

takovou tiskárnu, která je nainstalovaná v systému Windows (lze použít klávesu Insert). 

Upravit tiskárnu – Zobrazí dialog pro úpravu nastavení tiskárny (lze použít klávesu Enter). 

Odebrat tiskárnu – Odebere tiskárnu (lze použít klávesu Delete). 

 

10.8.1.1 Dialog tiskárny 

 

 

Obrázek 22 - dialog tiskárny s pokročilým nastavením 
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Tiskárna – Seznam tiskáren nainstalovaných v systému Windows, lze vybrat pouze při 

přidávání nové tiskárny do pokladního systému. 

Výrobce a Model – Některé modely od vybraných výrobců tiskáren jsou v pokladním 

systému již přednastaveny. Pokud zvolíte výrobce nebo model, dojde k předvyplnění políček 

v sekci pokročilé nastavené předdefinovanými hodnotami. 

Tisknout na této tiskárně – Pokud je zaškrtnuto, lze zvolit, jaký typ dokumentu se má na 

tiskárně tisknout. 

Tisknout účtenky – Tisk účtenky. 

Tisknout objednávky – Tisk objednané položky, např. do kuchyně nebo na bar. 

Tisknout informační lístky – Tisk uzávěrky. 

 

10.9 Váha 

 

Zde je možné nastavit propojení s váhou. Aktuálně pokladní systém podporuje pouze jeden 

typ váhy, a to TScale QHW. Musí být připojena přes sériový port k počítači, resp. zařízení, 

kde běží pokladní systém.  

 

10.9.1 Sekce Nastavení komunikace 

Autodetekce – Pokud je váha připojena k počítači, resp. zařízení, kde běží pokladní systém, a 

je zapnuta, je možné nastavení připojení detekovat automaticky. 

Port – Sériový port počítače, ke kterému je váha připojena. 

Rychlost – Komunikační rychlost po sériové lince v baudech, na které váha komunikuje. 

 

10.10 Nastavení 

10.10.1 Administrace 

Správa uživatelů a oprávnění – Pokud je zaškrtnuto, v menu Administrace se zobrazí 

položka Uživatelé a oprávnění. 

Stoly – Pokud je zaškrtnuto, v menu Administrace se zobrazí položka Stoly. 

 

10.10.2 Ceny 

Veškeré ceny jsou bez DPH – Pokud je zaškrtnuto, v Administraci se u produktů zadávají 

ceny bez DPH (platí pouze pro plátce DPH). 

Zákaznická sleva jako samostatná položka – Pokud je zaškrtnuto a zároveň je při platbě 

vybrán zákazník s nastavenou slevou (viz Administrace  Zákazníci), sleva není provedena 

na každé položce zvlášť, ale do objednávky je přidána samostatná položka 

Umožnit přijímat hotovost v eurech a vracet v českých korunách – Pokud je zaškrtnuto, 

pak při placení po výběru způsobu platby dojde k zobrazení dialogu pro zadání přijaté částky 

zákazníkem. Přijatá částka může být buď v korunách, nebo v eurech. Současně je zobrazena 

částka, kterou je potřeba vrátit zákazníkovi, a to vždy v českých korunách. 
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10.10.3 Účtenky 

Tisknout denní číslo objednávky na účtenku – Pokud je zaškrtnuto, na účtenku a na lístek 

do kuchyně se tiskne pořadové číslo objednávky v daný den. 

 

10.10.4 Uzávěrky 

Tisknout uzávěrky – Pokud je zaškrtnuto, při provedení uzávěrky bude uzávěrka vytisknuta 

na tiskárně, která má nastaveno tisk informací (Administrace  Tisk). 

Zasílat uzávěrky na e-mail – Pokud je zaškrtnuto, při provedení uzávěrky bude uzávěrka 

zaslána na uvedenou e-mailovou adresu. 

 

10.10.5 Zálohování 

Zde je možné vybrat složku, do které se při spuštění pokladního systému provádí automatická 

záloha databáze. Ta obsahuje například veškeré produkty, skladové položky, vytvořené 

účtenky a uzávěrky, statistiky apod.  

Doporučujeme zvolit složku umístěnou v cloudovém nebo jiném síťovém úložišti, které je 

fyzicky mimo počítač či zařízení, na kterém je pokladní systém spuštěn. Může se jednat o 

službu OneDrive, Dropbox, iCloud, síťový disk apod. 
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