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1. Úvod
Vážený uživateli, program Domácí úþetnictví by vám mČl být užiteþným pomocníkem
pĜi vašem hospodaĜení v domácnosti. MĤžete pomocí nČj získat vČtší pĜehled o
svých pĜíjmech a výdajích a díky tomu lépe hospodaĜit s vašimi finanþními
prostĜedky.
Jestliže máte v domácnosti vlastní poþítaþ, mČl by vám také ve vaší domácnosti
pomáhat. Proto jste si koupili program Domácí úþetnictví, který obsahuje mnoho
užiteþných funkcí. Jejich seznam je uveden v následující kapitole. UrþitČ využijete
adresáĜ, který nahradí lísteþky þi zápisník s telefonními þísly a smČrovací þísla nebo
kalendáĜ již nebudete hledat v zásuvkách. Své bankovní úþty mĤžete nyní spravovat
pĜímo z poþítaþe a plán výdajĤ vám nedovolí zapomenout na platby, které vás þekají.
K tomu, abyste brzy dosáhli viditelných výsledkĤ staþí udČlat málo – pravidelnČ
zapisovat vaše pĜíjmy a výdaje. Práce, kterou vynaložíte na sledování rodinných
nebo osobních financí se vám urþitČ vyplatí. S pomocí programu brzy najdete oblasti,
ve kterých mĤžete ušetĜit. Jak ušetĜené prostĜedky využít, urþitČ problémem nebude.
Domácí úþetnictví využívá principu jednoduchého úþetnictví použitého v moderních
úþetních programech. Pokud jste se s jednoduchým úþetnictvím nČkdy setkali,
nebude pro vás práce s programem niþím novým. V pĜípadČ, že je vám oblast
ekonomiky vzdálená, seznámíte se jednoduchou a srozumitelnou formou s jejími
základními principy.
PĜejeme vám, aby pro vás byl program Domácí úþetnictví a tato pĜíruþka dobrým
pomocníkem a rádcem.

1.1. Funkce programu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

pĜíjmy a výdaje v hotovosti
sporožiro, bankovní úþty, spoĜení
pĜevodní pĜíkazy
homebanking
plánování pĜíjmĤ a výdajĤ
souhrnné sledování pĜíjmĤ a výdajĤ, pĜipraveno 14 skupin
podrobné sledování pĜíjmĤ a výdajĤ, pĜipraveno 34 druhĤ
možnost doplnČní vlastních druhĤ a skupin
þlenČní pĜíjmĤ a výdajĤ podle místa (dĤm, byt, chata), osob nebo þinností
sledování spotĜeby elektĜiny, plynu, vody, tepla
kniha jízd a spotĜeba benzínu
adresáĜ osob a firem, telefony
naplnČné telefonní pĜedvolby, obce ýR
kalkulaþka s historií
kalendáĜ se svátky a s možností poznámek
pĜehledné sestavy a grafy
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x mapa programu
x možnost vedení více domácností

1.2. Licence
Program Domácí úþetnictví je stejnČ jako vČtšina jiných programĤ chránČn autorským
právem. Program se neprodává jako zboží, ale výrobce programu udČluje za úplatu
uživateli nevýluþné právo jej používat.
Program Domácí úþetnictví se dodává v nČkolika typech licencí, podle rozsahu, v
jakém jej uživatel mĤže používat. Licence jsou oznaþeny obchodními názvy:
x Start - licence urþená pro seznámení s programem a jeho omezenému používání.
Omezení je dáno maximálním poþtem záznamĤ v každé dokladové ĜadČ. Limit
poþtu záznamĤ a aktuální poþet záznamĤ lze zobrazit v Nastavení domácnosti,
stránka Omezení. Licence Start je volnČ šíĜitelná.
x Multi - licence pro zpracování neomezeného poþtu domácností na neomezeném
poþtu poþítaþĤ a v poþítaþové síti
Pro obČ licence se využívá stejný program, zpĤsob možného použití je dán licenþním
kódem (sériové þíslo programu). Licenþní údaje (jméno a sériové þíslo) se do
programu zavedou v dialogu pro zadání licence.
PĜechod z licence Start na Multi je možný po zakoupení licence a zadáním nových
licenþních údajĤ do programu.
Uživatel programu je vázán licenþními podmínkami výrobce. Nainstalovat a používat
program je možné jen v pĜípadČ souhlasu a akceptování licenþních podmínek
zobrazených v prĤbČhu instalace programu do poþítaþe. PĜi nesouhlasu s licenþními
podmínkami nelze program používat.

1.3. Licenþní a záruþní podmínky
Licenþní smlouva
Toto licenþní ujednání je právní smlouva mezi Vámi, koneþným uživatelem programu
Domácí úþetnictví (dále nabyvatelem licence) a spoleþností KASTNER software
s.r.o. (dále poskytovatel licence) uzavĜená na základČ autorského zákona.
Softwarový produkt se neprodává, pouze se udČluje licence k jeho užívání. Produkt
zahrnuje poþítaþový software a dokumentaci v elektronické formČ, pĜípadnČ pĜíslušná
média a tištČnou dokumentaci. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím
softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy, jste
jimi zavázán v plném rozsahu a uzvíráte tím tuto smlouvu.
1. PĜedmČt smlouvy - udČlení licence
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Výrobce programu a poskytovatel licence KASTNER software s.r.o. udČluje
nabyvateli licence nevýhradní právo používat program na neomezeném poþtu
vlastních poþítaþĤ, nezapojených do poþítaþové sítČ nebo na jedné poþítaþové síti.
Nabyvatel licence je oprávnČn používat program pouze na poþítaþích, které jsou jeho
majetkem nebo v jeho trvalém užívání.
Program se "používá" v poþítaþi tehdy, jestliže je uložen v pamČti nebo na pevném
disku poþítaþe.
2. Autorské právo
Software je majetkem spoleþnosti KASTNER software s.r.o. a je chránČn zákony
ýeské republiky o autorském právu, ustanovením mezinárodních smluv a všemi
dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že se k softwaru musíte chovat jako ke
všem dílĤm, které podléhají autorskému právu. Nesmíte poĜizovat kopie programu,
pĜíruþek ani dalších materiálĤ, které jsou souþástí softwaru nad limit stanovený výše
s výjimkou záložních kopií. V pĜípadČ, že nabyvatel licence nesouhlasí s podmínkami
uvedenými v této smlouvČ, je povinen softwarový produkt neinstalovat a nepoužívat.
3. Omezení
Nabyvatel licence není oprávnČn poskytnout tĜetím osobám sublicenci. Nabyvatel
není oprávnČn software pronajmout nebo pĤjþit jiné osobČ.
Nabyvatel licence je oprávnČn pĜevést svá práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy na tĜetí osobu jen na základČ písemného souhlasu poskytovatele licence a s
písemným prohlášením nového nabyvatele, v nČmž souhlasí s pĜevodem licence a
práv a povinností z pĜevodu vyplývajících.
4. Záruþní podmínky
Záruka se vztahuje na distribuþní médium a bezvadnou funkci programu. Bezvadnou
funkcí programu se rozumí chod v souladu s dokumentací (nápovČda programu nebo
uživatelská pĜíruþka, vþetnČ dodatkĤ), která je souþástí programu v písemné nebo
elektronické formČ. Vadou se rozumí, že program neodpovídá ve svých funkþních
vlastnostech vlastnostem popsaným v dokumentaci. Místem uplatnČní záruky je sídlo
poskytovatele licence. Bude-li reklamace uznána jako odĤvodnČná, je povinností
poskytovatele uvést program a dokumentaci do souladu a poskytnout nabyvateli
opravenou verzi, pĜípadnČ vrátit zaplacenou cenu za poskytnutí licence þi její
pomČrnou þást, úmČrnou závažnosti chyby.
Za závadu programu nelze oznaþit skuteþnost, že program v sobČ neobsahuje
pĜípadné legislativní zmČny nebo zmČny pĜedloh formuláĜĤ, které nebyly výrobci
známy v okamžiku výroby programu, nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl
dostupný v okamžiku výroby programu. Je však možné si u poskytovatele licence
vyžádat legislativní nebo technický update, v pĜípadČ, že bude k dispozici.
Poskytovatel licence se zavazuje sledovat vývoj legislativy minimálnČ po dobu
jednoho roku od poskytnutí licence. V pĜípadČ takových legislativních zmČn, které
vyvolají nutnost úpravy programu, bude vytvoĜena nová verze programu nebo
souþástí programu (aktualizace, update, upgrade), která bude nabyvateli licence
nabídnuta za cenu uvedenou v platném ceníku nebo jako souþást pĜedplacených
7

služeb.
Poskytovatel licence neruþí za bezvadný chod programu v pĜípadČ, že program je
provozován na technice, která neodpovídá technické specifikaci uvedené v
dokumentaci, dále neruþí za bezvadnou funkci programu v pĜípadČ, že je provozován
pod operaþním systémem odlišným od originálního operaþního systému Microsoft®
Windows® XP, 2000, Me, NT nebo 98 v þeské nebo slovenské verzi.
Poskytovatel licence neruþí za správnou funkci programu v pĜípadČ, že je
provozován na poþítaþi spolu s jinými programy, které svojí funkcí brání korektnímu
chování nebo mohou ovlivnit chování programu - napĜ. poþítaþové viry nebo nČkteré
jiné programy þi systémové služby, jež mohou ovlivnit stav nebo chování operaþního
systému þi ostatních programĤ.
Poskytovatel licence nenese v žádném pĜípadČ odpovČdnost za následné škody, aĢ
jsou jakékoliv (vþetnČ a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, pĜerušení
podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv další finanþní ztráty), i když
vznikly na základČ použití, nebo nemožnosti použití programu, jež je pĜedmČtem této
smlouvy, dokonce byl-li uvedený program oznaþen jako možný pĤvodce tČchto škod.
Poskytovatel licence neruþí za jakékoliv škody zpĤsobené chodem programu na
výpoþetní technice, programovém vybavení þi datových souborech uživatele, byly-li
tyto zpĤsobené užitím programu v rozporu s dokumentací, þi vznikly následkem
pĜedem nedefinované události þi užitím nestandardního softwaru þi hardwaru,
nestandardním stavem softwaru nebo hardwaru nebo nesprávným þi nevhodným
nastavením operaþního systému, softwaru nebo hardwaru.
Poskytovatel licence neruþí za správnost výstupĤ programu pĜedávaných
nabyvatelem orgánĤm státní správy a samosprávy, obchodním partnerĤm a dalším
subjektĤm. Výstupy programu mohou být ovlivnČny všemi pĜíþinami uvedenými výše,
stejnČ tak zadáním dat a nastavením programu uživatelem nebo nepĜesností
informací na jejichž základČ byla provádČna analýza programu nebo programových
þástí.
Celková výše náhrady škody prokazatelnČ zpĤsobená chybou programu v žádném
pĜípadČ nepĜevýší þástku zaplacenou nabyvatelem za poskytnutí práva na užívání
licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatĖované náhrady vzniklých škod.

1.4. Instalace programu
Než budete moci s programem zaþít pracovat, je tĜeba jej nejprve nahrát do poþítaþe.
Této þinnosti se Ĝíká instalace programu. Po pĜeþtení následujících ĜádkĤ ji lehce
zvládnete sami bČhem nČkolika minut.
Vložte CD s programem do mechaniky Vašeho poþítaþe. Po chvilce by se na
obrazovce mČla objevit nabídka instalace programu (1). KlepnČte myší na program
Domácí úþetnictví a stisknČte tlaþítko Nainstalovat. Instalace probČhne v nČkolika
krocích, ve kterých jste informování o prĤbČhu instalace nebo vyzváni k potvrzení
nabízených hodnot. Ve vČtšinČ pĜípadĤ staþí pouze stisknout tlaþítko Další.

8

Kroky instalace
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Vítejte - úvodní obrazovka instalaþního programu vás mimo jiné vyzve k
zavĜení ostatních spuštČných programĤ. V instalaci pokraþujte opravdu až
po uzavĜení všech ostatních aplikací.
Licenþní ujednání - pĜeþtČte si licenþní ujednání a souhlas s ním potvrćte
tlaþítkem Ano, jinak se program nenainstaluje.
Informace - V informacích se doþtete o novinkách, které pĜináší instalovaná
verze programu.
Vyberte cílový adresáĜ - program se standardnČ instaluje do adresáĜe, který
je nastaven výrobcem a doporuþujeme jej nemČnit. Pokud jste zvyklí
instalovat programy na jiný disk, mĤžete cestu i název adresáĜe zmČnit na jiný
napĜ. D:\Domaci ucetnictvi. Jestliže se rozhodnete instalovat do jiného
adresáĜe, dbejte na to, aby délka absolutní cesty k cílovému adresáĜi byla
menší než 128 znakĤ. V nČkterých verzích operaþního systému Windows by
dlouhá cesta mohla vést k nefunkþnosti programu.
Vyberte programovou skupinu - Standardní název programové skupiny je
Domácí úþetnictví. Naleznete ji po ukonþení instalace v nabídce Start/
Programy. V pĜípadČ, kdy chcete mít na poþítaþi napĜ. dvČ nezávislé instalace
programu, je vhodné, kromČ provedení instalace do jiného adresáĜe,
programovou skupinu pojmenovat odlišnČ, napĜ. Domácí úþetnictví druhé.
Instalace/Upgrade Borland Database Engine - Borland Database Engine
(BDE) je nedílnou souþástí instalace programu. UmístČní instalace nemČĖte a
stisknČte tlaþítko OK. Pokud již na poþítaþi máte BDE nainstalováno, provede
se jeho pĜípadná aktualizace. DĜíve provedená nastavení prostĜedí BDE
zĤstanou i po aktualizaci zachována.
Instalace je dokonþena - Po úspČšném dokonþení instalace naleznete ikonu
pro spuštČní programu v nabídce Start/ Programy.

V pĜípadČ, že se tak nestalo, bude potĜeba spustit program ruþnČ (váš poþítaþ asi
není nastaven pro automatické þtení z CD-ROM mechaniky). KlepnČte myší na
tlaþítko Start v levém dolním rohu obrazovky a zvolte pĜíkaz Spustit … Do pole
OtevĜít napište D:\Start.exe (jestliže je D oznaþení vaší CD-ROM mechaniky) a
stisknČte klávesu Enter. MĤžete samozĜejmČ použít i jakýkoliv jiný zpĤsob spuštČní
programu Start.exe z CD-ROM, napĜ. použít PrĤzkumníka nebo okno Tento poþítaþ.
Pokud máte síĢovou licenci je nutné instalaci provést na všech poþítaþích, na kterých
budete používat program.
Poznámky
PĜi prvním spuštČní Vám program nabídne automatický pĜevod dat ze starších verzí
3.2.x nebo 2.1.x. Pokud se pĜevod dat automaticky nenabídne, provedete jej
následujícím zpĤsobem.
1. V nabídce Soubor / Import vyberete jednu z nabídek Stereo - domácí úþetnictví v
2.1.x nebo Stereo 2000 - domácí úþetnictví v 2.1.x. podle toho jakou máte v poþítaþi
nainstalovanou pĜedcházející verzi programu.
2. Pokud není nastavená správná cesta ke starší verzi, nastavíte ji pomocí tlaþítka
Procházet.
3. StisknČte tlaþítko Další.
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4. Vyberete si domácnosti, které chcete pĜevést a stisknČte tlaþítko Dokonþit.

1.4.1. Instalace programu v síti, sdílení dat
Pro instalaci síĢové verze programu Domácí úþetnictví potĜebujete:
x mít funkþní lokální poþítaþovou síĢ umožĖující sdílení dat
x licenci programu pro síĢovou verzi - licence je vložena v zalepené obálce s
licenþním ujednáním.
PĜi instalaci použijte následující postup.
1.
Nainstalujte program na každý poþítaþ, na kterých budete pracovat v lokální
síti.
2.
Na sdíleném disku vytvoĜte sdílenou složku s úplným pĜístupem. (napĜ.
F:\StereoNet, kde F je síĢový disk nebo \\<název PC v síti>\StereoNet). Do této
složky se budou ukládat sdílená data.

1.
2.
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Na všech stanicích postupnČ spusĢte program a zadejte licenþní údaje.
V nastavení programu, v záložce Sdílení dat, zadejte cestu ke sdíleným
složkám programu.

Uživatel mĤže na každé stanici v síti založit:
x domácnost s daty na tomto poþítaþi - pĜi založení domácnosti s daty na tomto
poþítaþi je možné k datĤm pĜistupovat pouze z jednoho poþítaþe, na kterém byla
domácnost založena
x domácnost s daty sdílenými v síti - pĜi založení domácnosti s daty sdílenými v síti
je možné k datĤm pĜistupovat ze všech poþítaþĤ v síti
Jednotlivým domácnostem je možné nastavit Ĝadu pĜístupových práv.

1.4.2. Požadavky na instalaci a nastavení BDE
Instalaþní program nabídne po dokonþení instalace programu instalaci BDE verze
5.01 (systémové knihovny pro práci s daty). Pokud na poþítaþi BDE ještČ není
nainstalováno nabídne program standardnČ adresáĜ C:\Program Files\Common
Files\Borland Shared\BDE, v opaþném pĜípadČ nabídne adresáĜ s již existující
instalací BDE. Pokud adresáĜ splĖuje následující podmínky, jeho nastavení již
nemČĖte. Stávající nastavení parametrĤ BDE zĤstane zachováno.
x AdresáĜ s BDE nesmí být umístČn doþasném adresáĜi systému Windows.
x AdresáĜ BDE musí být pĜístupný pro zápis.
Poznámky
x NČkteré programy používají tzv. neúplnou instalaci BDE, která vyžaduje menší
diskový prostor, ale bývá zdrojem problémĤ pro ostatní programy. V tomto pĜípadČ
doporuþujeme smazat adresáĜ s instalací BDE a instalaci programu vþetnČ BDE
provést znovu.
x BDE vyžaduje, aby nastavené barevné rozlišení monitoru bylo minimálnČ 256
barev.
Nastavení parametrĤ BDE
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Program pĜi každém startu a zmČnČ umístČní sdílených dat (v síĢové verzi) kontroluje
nastavení parametrĤ PARADOX\LEVEL, LOCALSHARE a SHAREDMEMSIZE.
Pokud jsou jejich hodnoty nižší než požadované nabídne jejich automatické
nastavení. Program a všechny ostatní programy využívající BDE je poté nutno
restartovat. Parametry BDE mĤžete nastavit programem BDE Administrator, který
najdete v Ovládacích panelech Windows.
požadovanédoporuþené
PARADOX \ LEVEL 7
7
LOCALSHARE
pro síĢový provoz TRUE
TRUE
pro lokální instalaci N/A
FALSE
SHAREDMEMSIZE
pro úþetnictví
4096
>=4096
DaĖová kanceláĜ
2048
>=2048
LANGDRIVER
N/A
pdx ANSI Czech 'CH'
MAXFILESHANDLES N/A
>=48
NETDIR
N/A
N/A

1.5. Jak þíst tuto pĜíruþku
V kapitole Jak zaþít najdete informace potĜebné pro instalaci programu a pro zaþátek
práce s programem. Návody k provádČní praktických þinností pĜi vedení úþetnictví
jsou obsaženy v kapitole Agendy programu. Kapitola Ovládání a funkce programu
vysvČtluje postupy a zpĤsob práce s programem.
Použité typy písma:
Tahoma

Fixedsys

Tahoma šikmá

Texty, které jsou souþástí programu jako volby nabídek, názvy
údajĤ, názvy agend apod. Dále klávesové zkratky pro vyvolání
popisovaných akcí. Každou akci lze zpravidla vyvolat mnoha
zpĤsoby (nČkolik klávesových zkratek, použití myši).
Klávesová zkratka je uvedena jedna z možných, další
možnosti mĤžete najít v kapitole Klávesové zkratky a funkþní
klávesy. Tímto typem písma jsou také názvy kapitol této
pĜíruþky, pokud je potĜeba se na nČ odkázat.
Texty popisující pĜíklady nebo texty zadávané do programu
Údaje, do kterých se zadávají hodnoty v záznamech
jednotlivých agend, seznamĤ nebo parametrĤ þi nastavení
programu.

VČtšina kapitol obsahuje návod, jak popisovaný úkol provést. Tento postup je uveden
jako þíslovaná posloupnost þinností. napĜ.:
1. OtevĜete ...
2. Zadejte ...
3. Provećte ...
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V nČkterých kapitolách je odstavec
Poznámky, v nČmž jsou uvedeny informace,
které jsou dĤležité v souvislosti s popisovaným tématem nebo které je dobré vČdČt.
Obþas mĤžete najít také
vlastnosti þi funkce.

, který slouží k upozornČní na užiteþné nebo zajímavé
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2. Jak zaþít
NejdĤležitČjší funkce pro práci s daty
Nabídku všech dostupných funkcí kterékoliv agendy otevĜete klepnutím pravým
tlaþítkem myši nad oknem agendy nebo klávesou Alt+F1 þi klávesou Windows pro
místní nabídku.
Zpravidla vystaþíte s tČmito pĜíkazy:
VytvoĜení nového záznamu
Ctrl+Insert
Uložení záznamu
Ctrl+Enter
Smazání záznamu
Ctrl+Delete
Navigátor, výbČr hodnoty údaje
F12
Hledání, výbČr záznamĤ - filtry
Shift+F3
Pohledy, nastavení sloupcĤ tabulky
Shift+F5
Sestavy, opis - automatická sestava
Shift+F6
Funkce agendy
F10
Návrat pĤvodní hodnoty, zavĜení agendy
Esc
Úplný seznam klávesových zkratek najdete v kapitole Klávesové zkratky a seznam
funkcí.

2.1. Nastavení licence
Ikonu pro spuštČní programu naleznete v nabídce programy, které se rozbalí po
klepnutí na tlaþítko Start vlevo dole na obrazovce.
Zadání licenþních údajĤ a nastavení licence
Po spuštČní programu Domácí úþetnictví vás pĜivítá úvodní obrazovka, která
obsahuje informaci o tom, že se jedná o licenci Start. Pokud chcete zadat licenci
ihned, klepnČte na tlaþítko Ano. Zobrazí se dialog Nastavení programu.
1.
2.

3.

Vyberte záložku Licence.
VyplĖte údaje Jméno a Sériové þ. pĜesnČ podle licenþních informací od
dodavatele. Najdete je na Licenþním ujednání, které je souþástí distribuþního
balení (pĜípadnČ v jiných materiálech od dodavatele, napĜ. e-mailu pĜi
zakoupení pouze licence pĜes internet). Pokud údaje zadáte peþlivČ, pĜesnČ
tak, jak jsou uvedeny na licenþním štítku, tlaþítko Použít se stane aktivním
(rozsvítí se).
StisknČte tlaþítko Použít. Zobrazí se informace o tom, že licence byla správnČ
nastavena.
Poznámky
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x Možnost zadání licenþních údajĤ se objevuje pĜi každém spuštČní licence Start.
Pokud máte licence Start a chcete si koupi nČkterou z vyšších licencí, mĤžete k
jejímu objednání stisknout tlaþítko Objednat, vyplnit a poslat formuláĜ objednávky.
x Pokud vaše licence obsahuje text "neregistrováno" zadejte tento text do pole
Jméno. PĜi vyplnČní jiného textu (napĜ. vašeho jména) nelze licenci nastavit
(tlaþítko Použít bude šedé). U tČchto licencí doporuþujeme zaregistrovat se u
výrobce, kde obdržíte registrovanou licenci na své jméno nebo firmu.
x Licenci mĤžete zadat i pozdČji v nabídce Ostatní | Nastavení programu.

2.2. Seznámení s programem
Pro seznámení s programem doporuþujeme využít následujících možností:
x Po prvním spuštČní programu se vám automaticky zobrazí Mapa programu.
Doporuþujeme vám ji využívat zejména pro seznamování se s programem.
Budete tak mít neustále pĜehled o jeho struktuĜe a nemĤžete se v nČm ztratit.
Prozkoumejte s její pomocí celý program. Ukažte myší na jednotlivé obrázky a
seznamte se s jednotlivými funkcemi programu. Nebojte se na kterýkoliv obrázek
klepnout a otevĜít tak odpovídající okno. MĤžete jej kdykoliv zavĜít klávesou Esc a
vrátit se zpČt do Mapy. Zpoþátku budou nČkteré obrázky zašedlé a neaktivní (pĜi
ukázání myší se kurzor zmČní na pĜeškrtnutý kroužek). Tyto funkce nejsou z
nČjakého dĤvodu dostupné, napĜ. proto, že není vybrána nebo zavedena žádná
domácnost, popĜípadČ není funkce v této verzi podporována.
x Na úvod doporuþujeme zavést novou domácnost a nechat ji naplnit vzorovými
daty podle pĜíkladu. MĤžete se tak jednoduše seznámit s programem bez toho,
abyste museli sami zadávat nČjaké cviþné údaje a záznamy.
x Sledujte vysvČtlující texty v dolním Ĝádku oken jednotlivých agend. Objevuje se v
nich popis významu vybraného údaje nebo objektu.
x Seznamte se s nápovČdou programu.
x Využijte nabídku dostupných funkcí, kterou otevĜete ve formuláĜích agend
klepnutím pravým tlaþítkem myši nebo klávesou Alt+F1, pĜípadnČ klávesou
Windows pro lokální menu (vlevo od pravé klávesy Ctrl).
x Seznamte se s užiteþnými funkcemi každé agendy, které najdete v nabídce na
klávesu F10.

2.3. Zavedení nové domácnosti
Než zaþnete do programu zadávat data, je potĜeba pro nČ vytvoĜit prostor. Tato
funkce se nazývá zavedení nové domácnosti. Pomocí ní si pĜipravíte prázdné datové
soubory a tabulky, do kterých pak budete poĜizovat vlastní data.
1.
2.
3.

KlepnČte v MapČ programu na obrázek Zavedení nové domácnosti.
V prĤvodci Zavedení domácnosti zvolte nabídku založit data domácnosti na
tomto poþítaþi a pokraþujte tlaþítkem Další.
Zadejte údaj Oznaþení nové domácnosti a v typu úþetnictví nastavte Domácí
úþetnictví
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4. Než budete s programem pracovat "naostro", doporuþujeme vyzkoušet jeho
funkce na datech z pĜíkladu. KlepnČte na tlaþítko Další a poté klepnČte na
pĜepínaþ PĜevzít data z pĜíkladu.
5. Nakonec klepnČte na tlaþítko Další. PrĤvodce se ukonþí a mĤžete zaþít pracovat
s novČ vytvoĜenou domácností.
Pokud používáte síĢovou verzi programu a chcete založit sdílenou domácnost
postupujte následovnČ
1.
Nejprve nastavte cestu ke sdíleným složkám programu pomocí tlaþítka
Nastavit. Sdílenou složku vytvoĜíte pĜi instalaci programu v síti.
2.
OtevĜe se nastavení programu a zde pomocí tlaþítka Procházet nastavte cestu
ke sdílené složce.
3.
V prĤvodci dat zvolte nabídku založit data domácnosti pro sdílení v síti a dále
pokraþujete jako pĜi zakládání lokální domácnosti.
Poznámky
Zpracování každé domácnosti probíhá samostatnČ. Data každé domácnosti jsou
uloženy oddČlenČ v samostatném adresáĜi (složce) Windows. Zálohování dat však
mĤžete provést pro každou domácnost zvlášĢ nebo zálohovat všechny domácnosti
spoleþnČ.

2.3.1. Zavedení domácnosti se sdílenými daty
Pokud používáte síĢovou verzi programu a chcete založit domácnost, jejíž data
budou sdílena v síti, postupujte následovnČ
1.
Pokud jste nenainstalovali sdílené složky programu pĜi instalaci programu,
nastavte je nyní. MĤžete to provést tlaþítkem Nastavit v prĤvodci zavedením
domácnosti.
2.
V prĤvodci zavedení domácnost zvolte nabídku založit data domácnosti pro
sdílení v síti a dále pokraþujte jako pĜi zakládání dat domácnosti na tomto
poþítaþi.
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Po založení domácnosti se sdílenými daty je potĜeba se k jejím datĤm pĜipojit z
ostatních stanic následujícím zpĤsobem:
V prĤvodci zavedení domácnosti vyberte nejprve ze seznamu domácnost se
sdílenými daty a zvolte nabídku pĜipojit se ke sdíleným datĤm již založené
domácnosti.

Poznámky
Zpracování každé domácnosti probíhá samostatnČ. Data každé domácnosti jsou
uloženy oddČlenČ v samostatném adresáĜi (složce) Windows. Zálohování dat však
mĤžete provést pro každou domácnost zvlášĢ nebo zálohovat všechny domácnosti
spoleþnČ.

2.4. PĜístupová práva
Program Domácí úþetnictví umožĖuje práci více uživatelĤm, pĜiþemž každý mĤže mít
pĜidČlena a nastavena jiná pĜístupová práva. UmožĖuje nastavit pĜístupová práva jak
pro použití celého programu, tak i jednotlivých þástí, pro všechny zpracovávané
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domácnost shodnČ, nebo pro každou jinak. Systém pĜístupových práv umožĖuje
napĜ.:
x
x
x
x

nedovolit spuštČní programu bez znalosti hesla
povolit nČkterým uživatelĤm jen prohlížení záznamĤ
pĜístup uživatele jen k vybraným domácnostem
zviditelnit pro uživatele pouze nČkteré nabídky

Pro zaĜazování nových uživatelĤ, nastavování jejich hesel a jednotlivých
pĜístupových práv, slouží v programu Správce uživatelĤ. MĤžete jej otevĜít volbou
Soubor | Uživatelé. V seznamu uživatelĤ je již pĜednastaven uživatel Správce, který
má po instalaci programu pĜihlašování vypnuté.
Aktivace pĜístupových práv: PĜihlašování do programu pomocí hesla se
automaticky zapne a systém uživatelských práv se stane aktivním, pokud Správci
nastavíte heslo ve volbČ Vlastnosti pomocí tlaþítka ZmČnit heslo.
Dalšího uživatele mĤžete do seznamu pĜidat pomocí tlaþítka Nový. VyplĖte údaje
Uživatel, Plné jméno a zadejte heslo.
Nový uživatel má nastavena Práva - spoleþná a výchozí, která lze upravit podle
potĜeby. Pokud v tČchto právech bude v nabídce Soubor / Správce domácností
zatržena volba Povolit pĜístup ke všem domácnostem, bude povolen pĜístup ke všem
domácnostem podle již nastavených Práv spoleþných a výchozích.
PĜístupová práva mĤže mít každý uživatel programu nastavena jinak pro jednotlivé
zpracovávané domácnosti, které jsou v seznamu domácností. V tomto pĜípadČ
pomocí tlaþítka PĜidat vyberte domácnost, pro kterou budete nastavovat pĜístupová
práva, která mohou být stejná nebo odlišná od práv spoleþných. Práva lze nastavit
samostatnČ pro každou agendu podle následujících možností:

x
x
x
x
x
x
x
x
x

žádná práva - uživatel nemá pro danou položku žádná práva
þtení - uživatel má právo prohlížet záznamy, ale nemĤže je opravovat ani pĜidávat
zápis nových - uživatel má právo prohlížet záznamy a pĜidávat další
zápis a zmČna vlastních - uživatel má právo prohlížet záznamy, pĜidávat další a
jím vytvoĜené záznamy opravovat
zápis a zmČna všech - uživatel má právo prohlížet, pĜidávat další a opravovat
všechny záznamy
bez omezení - uživatel má právo prohlížet, pĜidávat další, opravovat a mazat
všechny záznamy
export - uživatel má právo použít funkci Export
import - uživatel má právo použít funkci Import
homebanking - uživatel má právo použít funkci Homebanking
Poznámky

PĜi nastavování práv jednotlivým domácnostem jsou ve výbČru zobrazeny pouze ty
domácnosti, které leží na Vašem lokálním disku (jsou založeny jako lokální
domácnosti) a ty, které jsou založeny jako sdílené domácnosti.
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2.5. Nastavení parametrĤ domácnosti
Okno Nastavení domácnosti, ve kterém mĤžete provést nastavení všech parametrĤ a
seznamĤ, zobrazíte pĜíkazem Ostatní / Nastavení domácnosti.
V oknČ Obsah (Alt+B) je zobrazen seznam jednotlivých stránek formuláĜe. Klávesou
Enter pĜejdete na první údaj zobrazené stránky.

Zkontrolujte a upravte postupnČ údaje na stránkách:
1. Základní údaje - Zadejte název domácnosti, adresu a spojení. Jsou zde
zobrazeny i systémové inforamce
2. Bankovní úþty - do seznamu bankovních úþtĤ zadejte používané bankovní úþty
zpracovávané domácnosti. NejþastČji používaný úþet nastavte jako hlavní
(zaškrtnutím údaje Hlavní), do údaje Dokladová Ĝada zadejte Ĝadu dokladĤ
odpovídající uvedenému bankovnímu úþtu. Dokladovou Ĝadu mĤžete doplnit i
pozdČji, až si pĜipravíte seznam dokladových Ĝad v seznamu na další stránce.
3. Dokladové Ĝady - PĜipravte si seznam sloužící pro rozdČlení záznamĤ do
samostatných skupin uvnitĜ agendy. Toto rozdČlení je vhodné promyslet a
nastavit pĜed tím, než zaþnete poĜizovat záznamy do jednotlivých agend.
Význam a zpĤsob použití je popsán v kapitole Dokladové Ĝady.
4. Druhy úþtování - Seznam druhĤ pĜíjmĤ a výdajĤ, které chcete sledovat.
UmožĖuje zadat veškeré pohyby penČz a úþetní pĜípady na základČ jediné
zkratky - Druhu pĜíjmĤ a výdajĤ.
5. MČny - Seznam mČn a kurzĤ cizích mČn. Kurzy mČn budou použity pĜi používání
cizích mČn jako základní hodnoty kurzĤ (pĜipravené hodnoty, které je možné
zmČnit). Na stránce MČny mĤžete urþit, zda budete používat cizí mČny a provést
nastavení potĜebná pro pĜepoþty mezi mČnami.
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6. Homebanking - nastavení parametrĤ pro odesílání pĜíkazĤ k úhradČ pomocí
funkce homebanking.
7. ýlenČní domácnosti - Seznamy místa, þinnosti a osoby mĤžete nastavit podle
potĜeb zpracovávané domácnosti. Místa jsou vhodná pro sledování oblastí,
kterých se týkají napĜ. dĤm, chata. ýinnosti slouží pro libovolné rozþlenČní pĜíjmĤ
a výdajĤ podle vašich specifických potĜeb, napĜ. podle zájmĤ, koníþkĤ apod. Do
seznamu osob zadejte jednotlivé þleny domácnosti a budete moci sledovat pĜíjmy
a výdaje podle jednotlivých osob. MĤžete však tyto seznamy a údaje využít zcela
libovolnČ, nebo je nevyužívat vĤbec.
8. Zpracovávané období - Sledované období zajistí nápoþet obratĤ finanþních
þástek do druhĤ úþtování pouze za uvedené období. Zpracovávané období slouží
k uzamþení záznamĤ mimo zpracovávané období proti nechtČné þi nepovolené
zmČnČ.
9. Poznámka - Údaj pro krátkou poznámku, která se k názvu domácnosti pĜipojí pro
zobrazení ve Správci domácností. VČtší pole mĤžete využít pro jakékoliv
potĜebné poznámky ke zpracovávané domácnosti.
10.Texty - seznam textĤ, který slouží k rychlejšímu zadávání textĤ v dokladech nebo
textových údajĤ v tiskopisech. PĜi zaškrtnuté volbČ PĜidávat automaticky nové
texty se do seznamu uloží každý text, který vyplníte do údaje Text nebo
Poznámka v kterékoliv agendČ, resp. textovýho údaje v tiskopisech. Pokud
chcete, aby program doplĖoval zbývající þást textu pĜi zadávání údajĤ, zaškrtnČte
volbu Zapnout funkci doplĖování textu pĜi psaní. V opaþném pĜípadČ lze seznam
textĤ na textové údaji otevĜít Navigátorem F12 a údaj pĜevzít ruþnČ.
11.Úþetnictví - Seznam Skupiny pĜíjmĤ a výdajĤ slouží ke sledování pĜíjmĤ a výdajĤ
podle obecnČjších hledisek, do skupin se automaticky napoþítávají souþty druhĤ
do skupiny patĜících. MĤžete je na zaþátku práce s programem doplnit nebo
zmČnit podle vlastních potĜeb. NezapomeĖte pĜípadné zmČny uvést do souladu
se seznamem pĜíjmĤ a výdajĤ, které slouží k podrobnČjšímu rozlišení.
12.Kniha jízd - Pro vedení knihy jízd si mĤžete pĜipravit seznam vozidel a seznam
opakovaných cest. Opakované cesty slouží pro usnadnČní zadávaní þasto
opakovaných cest. PodrobnČjší informace najdete v kapitole Kniha jízd.
13.Sazby DPH - seznam platných sazeb DPH
14.Omezení verze Start - Tato stránka se zobrazí pouze pokud máte verzi Start.
Seznam obsahuje aktuální poþty záznamĤ a limity pro jednotlivé agendy verze
Start. Tato stránka neslouží k nastavení, ale pouze pro vaši informaci.

2.5.1. Oznaþování dokladĤ
Základem úspČšného sledování pĜíjmĤ a výdajĤ je pravidelná evidence dokladĤ. Za
doklad se v programu nepovažuje vždy jen jeho známá papírová podoba, ale obecnČ
záznam do evidence. Oznaþení dokladu tvoĜí jednoznaþný klíþ, sloužící k identifikaci
záznamu vČtšiny agend i když k záznamu neexistuje odpovídající doklad v papírové
podobČ (napĜ. plánované pĜíjmy a výdaje). Bez oznaþení dokladu není možné
záznam uložit.
V programu by se mČly odrážet všechny skuteþné pohyby penČz nejen v hotovosti,
ale i na bankovních nebo spoĜících úþtech.

20

Záznamy o pohybu penČz v hotovosti se zadávají v agendČ Hotovost. Záznamy o
bankovních výpisech v agendČ Bankovní výpisy.
Aby bylo možné sledovat finance v pokladnČ, jednotlivých penČženkách nebo na
rĤzných bankovních úþtech, používají se takzvané dokladové Ĝady. Chcete-li napĜ.
sledovat oddČlenČ stav sporožirového úþtu a úþtu v bance Expandia, založte si pro
každý úþet vlastní dokladovou Ĝadu, která vám umožní odlišit záznamy pro jednotlivé
bankovní úþty. Každý záznam (doklad) je jednoznaþnČ oznaþen pomocí dokladové
Ĝady a þísla dokladu. PĜi založení nové domácnosti jsou již pĜipraveny dokladové
Ĝady pro jeden bankovní úþet, spoleþnou pokladnu a dvČ penČženky.
Použijte pĜipravené dokladové Ĝady nebo si vytvoĜte své vlastní podle toho, jaké
penČženky a úþty chcete oddČlenČ sledovat.
x Oznaþení dokladu mĤže být až 12 znakĤ dlouhé a skládá se z oznaþení Ĝady
dokladu a þísla dokladu (napĜ. h0001, kde h je oznaþení Ĝady a 0001 je þíslo
dokladu). ěada dokladu musí být uvedena v seznamu dokladových Ĝad.
Doporuþujeme zadávat þíslo dokladu s nČkolika nulami zleva, v každé dokladové
ĜadČ vždy ve stejné délce (z dĤvodu tĜídČní záznamĤ).
x Oznaþení Ĝady dokladu
x mĤže být až 5 znakĤ dlouhé a mĤže obsahovat písmena, þíslice a jiné
speciální znaky (napĜ. lomítko apod.).
x posledním znakem nesmí být þíslice.
x rozlišují se malá a velká písmena.
Poznámky
x V seznamu dokladových Ĝad jsou pĜipraveny základní dokladové Ĝady, tak aby
bylo možné program zaþít ihned používat. Pokud nemáte dĤvod ke zmČnČ,
mĤžete je takto ponechat.
x V pĜípadČ, že máte více pokladen nebo bankovních úþtĤ, doplĖte si další
dokladové Ĝady.
x V agendách Hotovost a Bankovní výpisy jsou pĜipravené první záznamy pro
zadání poþáteþních stavĤ a program proto nedovolí smazat dokladové Ĝady b Banka a p - Pokladna; pokud je budete chtít smazat nebo zmČnit zkratku, smažte
nejprve záznamy v agendách Hotovost a Bankovní výpisy.
x Doporuþujeme nastavení dokladových Ĝad provést uvážlivČ, protože jakmile
dokladovou Ĝadu použijete v nČkterém dokladu, nebudete již moci zkratku
dokladové Ĝady zmČnit ani smazat.

2.5.2. Parametry pro homebanking
Údaje o bankovním úþtu
ZatrhnČte zda chcete používat pro tento úþet homebanking a nastavte jeden z
následujících formátĤ souborĤ.
Pro výbČr ze seznamu mĤžete použít Navigátor (F12).
x eBanka - program Komunikátor (formát ABO)
x ýSOB - Homebanking 24 (formát ABO)
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

ýeská spoĜitelna - OfficeLine (formát ABOOL)
Komerþní banka - KB DATA (formát ABO)
Union banka - I-Banka (formát ABOOL)
Komerþní banka - M-BEST, BEST KB, Moje banka (formát MBEST)
Citibank - formát banky CITIBANK
Volksbank - komunikaþní programy Gemini (formát GEMINI)
HVB Bank - HomeCash (formát MCC)
ýSOB - MultiCash (formát MCC)
dalších bank využívajících stejný formát jako nČkterá z uvedených bank

Údaje o klientovi
název, identifikace, þíslo poboþky / klienta, interval þísel souborĤ nastavte podle
informací poskytovatele služby homebanking (vašeho penČžního ústavu). Pokud
nemáte potĜebné informace k dispozici, ponechejte nastavení, které program naplnil
automaticky a zkuste funkci homebankingu s tímto nastavením.
PĜíkazy k úhradČ
x Cesta pro exportované soubory - složka (adresáĜ), kam se budou ukládat soubory
s vytvoĜenými pĜevodními pĜíkazy pro homebanking. Cestu mĤžete zadat pĜímo
nebo vybrat pomocí tlaþítka Procházet.
x Komunikaþní program - cesta ke komunikaþnímu programu banky. Pokud je
zadaná, spustí se program automaticky po exportu pĜíkazu k úhradČ.
Výpisy z úþtu
x Cesta k pĜijatým výpisĤm z úþtu - složka (adresáĜ), kde bude program hledat
výpisy z úþtĤ pĜijatých z banky. Cestu mĤžete zadat pĜímo nebo vybrat pomocí
tlaþítka Procházet.
x Po importu výpisy pĜesunout do složky - složka (adresáĜ), kam se budou
pĜesunovat soubory s pĜijatými výpisy po jejich zpracování. Pokud chcete, aby se
po importu soubor pĜesunul zadejte cestu a zaškrtnČte volbu Po importu výpisy
pĜesunout do složky.

2.5.3. Dokladové Ĝady
Seznam dokladových Ĝad je jeden z nejdĤležitČjších seznamĤ programu a proto mu
vČnujte dostateþnou pozornost. Promyslete si pĜedem jaké doklady budou
náležet k sobČ a do jakých skupin chcete doklady þlenit. Do samostatných
dokladových Ĝad je vhodné urþitČ oddČlit jednotlivé bankovní úþty a pokladny
(penČženky).
Pokud zadáte záznam v urþité dokladové ĜadČ, není již pozdČji možné tuto
dokladovou Ĝadu zrušit nebo zmČnit její zkratku. Novou dokladovou Ĝadu je
možné doplnit kdykoliv.
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NejdĤležitČjší údaje:
x ěada - Zkratka dokladové Ĝady. MĤžete použít písmena a þíslice, avšak þíslice
nemĤže být posledním znakem. Další informace viz. kapitola Oznaþování
dokladĤ.
Doporuþujeme zadávat þíslo dokladu s nČkolika nulami zleva, v
každé dokladové ĜadČ vždy ve stejné délce napĜ. 0001 (z dĤvodu tĜídČní
záznamĤ).
x PĜíští þíslo - ýíslo dokladu, které se použije pro automatické oþíslování dokladu,
který budete v dokladové ĜadČ zadávat. Program pĜiĜazuje oznaþení dokladĤ
automaticky. Nové doklady se poĜizují vždy v urþité dokladové ĜadČ a program
novému záznamu pĜidČlí oznaþení, které se skládá ze zkratky dokladové Ĝady a
þísla, které je právČ nastaveno jako PĜíští þíslo. PĜi uložení záznamu se PĜíští þíslo
automaticky zvýší. Ruþní zmČna oznaþení dokladu v je však možná.
x Agenda - Oznaþení agendy, do které dokladová Ĝada patĜí. Ve formuláĜi každé
agendy se zobrazují pouze ty dokladové Ĝady, které do agendy náleží. Hodnotu
údaje mĤžete vybrat ze seznamu, který otevĜete Navigátorem F12 na údaji
Agenda.
x MČna - MČna, v níž jsou vedeny doklady. Pro valutové pokladny a devizové úþty
zadejte zkratku odpovídající mČny, seznam mČn otevĜete Navigátorem F12.
Poznámka
Program automaticky zvýší PĜíští þíslo v dokladových Ĝadách jen pokud je použité
þíslo v právČ zadávaném záznamu stejné jako PĜíští þíslo v seznamu dokladových
Ĝad. Pokud se nezvyšuje PĜíští þíslo v seznamu dokladových Ĝad, je to patrnČ
zpĤsobeno ruþním zásahem do systému þíslování dokladĤ a nápravu zajistíte
správným nastavením pĜíštího þísla (podle posledního použitého þísla + 1).

2.5.4. Druhy pĜíjmĤ a výdajĤ
Využití druhĤ úþtování umožĖuje automaticky doplnit nČkteré údaje do zadávaných
záznamĤ, sledovat pĜíjmy a výdaje a provést zaúþtování na základČ jediné zkratky Druhu úþtování.
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Zkratka druhu úþtování, dovoluje zadat pouze velká písmena a þíslice. Zkratky v
základním nastavení seznamu mĤžete ponechat nebo zmČnit, pĜípadnČ seznam
doplnit o další druhy.

NejdĤležitČjší údaje:
x Druh pro poþáteþní stav - slouží k identifikaci záznamu s þástkou poþáteþního
zĤstatku, což by mČl být první záznam v každé dokladové ĜadČ v agendách
Hotovost a Bankovní výpisy.
x Druh - zkratka druhu pĜíjmĤ a výdajĤ
x SmČr platby - údaj, který urþuje, zda se jedná o pĜíjem (P) nebo výdaj (V) penČz.
U dokladových Ĝad pro plánované pĜíjmy a výdaje znamená (P) pĜíjem pohledávku, (V) výdaj - závazek.
x Skupina - urþuje, do které skupiny pĜíjmĤ a výdajĤ druh patĜí.

2.6. PĜechod z jiných programĤ
Import ze starších verzí

2.6.1. Import ze starších verzí
PĜi pĜevodu dat z pĜedchozí verze programu postupujte následovnČ:
1.
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V nabídce Soubor vyberte volbu pro pĜevod z dĜívČjších verzí programu Soubor
| Import | Stereo - domácí úþetnictví v 3.2.x nebo Stereo 2000 - jednoduché a
domácí úþetnictví v 2.1.x, podle toho jakou starší verzi programu máte
nainstalovanou, otevĜe se PrĤvodce pĜevodem dat (pĜi prvním spuštČní
programu se pĜevod dat nabídne automaticky).

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyberte nebo zadejte cestu k pĜedchozí verzi programu (mĤžete použít i
tlaþítko Vyhledat a pak vybrat cestu k programu).
StisknČte tlaþítko Další a vyberte domácnosti, jejichž data chcete pĜevést.
StisknČte tlaþítko Dokonþit .
ProhlédnČte si, vytisknČte nebo uložte Protokol o importu dat.
Po dokonþení pĜevodu dat spusĢte údržbu dat, kterou vám program nabídne.
Zkontrolujte pĜevedená data.
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3. Agendy programu
3.1. Úþetnictví
3.1.1. Hotovost
Agenda hotovost je urþena pro vystavování pĜíjmových a výdajových pokladních
dokladĤ, hotovostních úhrad plánovaných pĜíjmĤ a výdajĤ a jejich evidenci. Tuto
agendu otevĜete volbou Hotovost v nabídce Úþetnictví nebo pomocí tlaþítka
panelu agend.

na

Užiteþné funkce ( klávesa F10):

x PĜevod do jiné pokladny - vytvoĜí párový záznam v jiné pokladnČ (dokladové
ĜadČ), pokud je vyplnČn druh, který má v druzích úþtování vyplnČn související druh
x ZĤstatek k datu - zobrazí zĤstatek k datu dle aktuálního záznamu
x OtevĜít zaúþtování (Ctrl+F7) - otevĜete zaúþtování v PenČžním deníku
x PĜeþíslování dokladĤ - provede pĜeþíslování dokladĤ v pokladnČ

3.1.1.1. Poþáteþní zĤstatek hotovosti
PĜedtím, než zaþnete zadávat pĜíjmy a výdaje v hotovosti, zadejte poþáteþní
zĤstatek.
1. V nabídce Úþetnictví vyberte pĜíkaz Hotovost nebo stisknČte tlaþítko
na
panelu agend.
2. Vyberte dokladovou Ĝadu v oknČ Obsah (Alt+B).
3. PĜejdČte do formuláĜe (Enter z Obsahu).
4. V seznamu záznamĤ je již pĜipraven zápis poþáteþního zĤstatku (u tČch
dokladových Ĝad, které byly automaticky nastaveny pĜi instalaci). Jinak vytvoĜte
nový záznam (napĜíklad dvojím stisknutím Insert).
5. Opravte datum poþáteþního zĤstatku na první den období, které budete
zpracovávat.
6. Zadejte þástku poþáteþního zĤstatku. Oznaþení dokladu, druh a text zpravidla
není tĜeba mČnit.
7. Uložte záznam (F9).
Poznámky
x
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Poþáteþní stav mĤžete zadat nebo zmČnit i dodateþnČ.

3.1.1.2. Vklad do hotovosti
1. V nabídce Úþetnictví otevĜete agendu Hotovost. MĤžete použít tlaþítko
na
panelu agend.
2. Vyberte dokladovou Ĝadu v oknČ Obsah (Alt+B).
3. VytvoĜte nový záznam (napĜ. dvojím stisknutím klávesy Insert).
4. VyplĖte jednotlivá pole formuláĜe. Aby se skuteþnČ jednalo o pĜíjem, musíte ze
seznamu Druhy úþtování (napĜ. Navigátorem F12) vybrat takový záznam, který
má ve sloupci SmČr platby písmeno P (pĜíjem).
5. Chcete-li podrobnČ sledovat hotovostní výdaje i podle místa, osoby, þinnosti nebo
firmy, vyplĖte i tato pole.
6. Nový záznam uložte (F9).
Poznámky
x U vČtšiny údajĤ mĤžete k výbČru hodnoty využít Navigátor (F12). Až si pozdČji
zapamatujete používané zkratky, mĤžete je do údajĤ zadávat ruþnČ a ostatní
údaje se doplní automaticky. To mĤže být nČkdy rychlejší než vybírání údajĤ ze
seznamĤ.
x Vybrat dokladovou Ĝadu mĤžete pomocí klávesnice tak, že stisknete Alt+B,
šipkami vyberete Ĝadu a potvrdíte klávesou Enter.

3.1.1.3. Nákup za hotové
Výdaje zapíšete stejným zpĤsobem jako pĜíjmy, s tím rozdílem, že použijete takový
Druh, který má ve sloupci SmČr platby písmeno V (výdaj).
1. V nabídce Úþetnictví otevĜete agendu Hotovost. MĤžete použít tlaþítko
na
panelu agend.
2. KlepnČte na okénko Obsah vlevo nahoĜe a vyberte dokladovou Ĝadu, se kterou
chcete pracovat. KlepnČte do pole formuláĜe nebo do tabulky v dolní þásti okna.
Vybrat dokladovou Ĝadu mĤžete i pomocí klávesnice tak, že stisknete Alt+B,
šipkami vyberete Ĝadu a potvrdíte klávesou Enter.
3. VytvoĜte nový záznam (napĜíklad dvojím stisknutím klávesy Insert).
4. VyplĖte jednotlivá pole formuláĜe. Aby se skuteþnČ jednalo o výdaj, musíte ze
seznamu Druhy úþtování vybrat takový záznam, který má ve sloupci SmČr platby
písmeno V (výdaj).
5. Chcete-li podrobnČ sledovat hotovostní výdaje i podle místa, osoby, þinnosti nebo
firmy, vyplĖte i tato pole.
6. Nový záznam uložte (F9).
Poznámky
x

Klávesou Ctrl+F7 otevĜete zaúþtování v PenČžním deníku.
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3.1.1.4. Hotovostní úhrada plánovaných pĜíjmĤ a výdajĤ
PĜi zadávání hotovostní úhrady postupujte následujícím zpĤsobem:
1. V nabídce Úþetnictví klepnČte na volbu Hotovost. MĤžete použít tlaþítko
na
panelu agend.
2. V levém horním okénku (Obsah) vyberte klepnutím dokladovou Ĝadu, se kterou
chcete pracovat.
3. VytvoĜte nový záznam (Ctrl+N). V hlaviþce dokladu vyplĖte pole Uhrazovaný
doklad. MĤžete ho vybrat pomocí Navigátoru (F12) z agendy plánovaných pĜíjmĤ
a výdajĤ.
4. Uložte záznam (F9).

3.1.1.5. ZjištČní zĤstatku hotovosti
Pokud jste v dané dokladové ĜadČ zadali poþáteþní stav, mĤžete zkontrolovat, zda
souhlasí zĤstatek hotovosti zobrazený ve stavovém Ĝádku okna Hotovost se
skuteþným stavem v pokladnČ.

Poznámky
x V tiskových sestavách (Ctrl+P) Pokladní deník a Denní souþty zjistíte zĤstatky po
jednotlivých pohybech respektive dnech.

3.1.1.6. VýbČr penČz z bankovního úþtu v hotovosti
Pokud vybíráte peníze z bankovního úþtu do pokladny, zachytíte tuto událost do
evidence Hotovosti pomocí druhu úþtování (v základním nastavení PěEVP). Zadejte
do pokladny záznam s tímto druhem. Až dostanete z banky výpis z úþtu s výbČrem
penČz, zadáte jej do agendy Bankovní výpisy s druhem PěEVV.
PodobnČ provedete vklad penČz na úþet.

3.1.1.7. Vklad penČz na bankovní úþet
PĜi vkládání penČz na bankovní úþet postupujte následujícím zpĤsobem:
1. V nabídce Úþetnictví klepnČte na pĜíkaz Hotovost.
2. V levém horním okénku (Obsah) vyberte klepnutím dokladovou Ĝadu, která je
urþena pro výdaje z pokladny.
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3. VytvoĜte nový záznam (napĜíklad dvojitým stisknutím klávesy Insert). V hlaviþce
dokladu vyplĖte Druh úþtování PěEVV. MĤžete ho vybrat pomocí Navigátoru
(F12).
4. Až obdržíte výpis z úþtu, zadejte ho do agendy Bankovní výpisy s druhem PěEVP.
5. Uložte záznam (F9).

3.1.1.8. PĜevod penČz mezi pokladnami
Pokud vydáváte peníze z jedné pokladny / penČženky do jiné, zachytíte tuto událost
do evidence pomocí pĜevodu z jedné dokladové Ĝady do jiné.
1. Chcete-li pĜevést peníze do jiné dokladové Ĝady, vyberte pĜi zadávání nového
záznamu v Hotovosti druh PěEVV - Výdaj na jinou pokladnu, úþet.
2. V dokladové ĜadČ do které peníze pĜevádíte potom vytvoĜte nový záznam s
druhem PěEVP - PĜíjem z jiné pokladny, úþtu.
Po zadání výbČru pomocí druhu pohybu PěEVV se nabídne automatické
vytvoĜení párového pohybu pro pĜíjem. Tato funkce se vykoná na základČ naplnČní
údaje Souvisejicí druh v seznamu druhĤ.

3.1.1.9. Hotovost v cizí mČnČ
Pokud chcete evidovat v PenČženkách / Pokladnách hotovost v cizí mČnČ postupujte
následovnČ:
1. V nabídce Ostatní zvolte nabídku Nastavení domácnosti a vyberte Dokladové
Ĝady.
2. VytvoĜte novou dokladovou Ĝadu (napĜíklad dvojitým stisknutím klávesy Insert) a
zadejte jí mČnu, ve které chcete úþtovat.
na panelu agend a
3. OtevĜete agendu Hotovost. MĤžete použít tlaþítko
vyberete dokladovou Ĝadu v cizí mČnČ.
4. Dále postupujte podobnČ jako pĜi poĜizování vČty v tuzemské mČnČ pouze s tím
rozdílem, že zadáte þástku v cizí mČnČ. ýástka ve vlastní (tuzemské) mČnČ se
vypoþte na základČ kurzu v seznamu mČn. ýástku v tuzemské mČnČ mĤžete
ruþnČ zmČnit podle aktuálního kurzu.
Poznámky
x V Nastavení domácnosti na stránce MČny musí být povoleno používání cizích mČn
- zaškrtnutý údaj Používat cizí mČny.

3.1.1.10. Kniha cenin
Pokud chcete evidovat v programu ceniny, je vhodné si v Hotovosti založit novou
dokladovou Ĝadu a ceniny sledovat jako druh pĜíjmu nebo výdaje.
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1.
2.

V nabídce Ostatní zvolte nabídku Nastavení domácnosti a vyberte Dokladové
Ĝady.
VytvoĜte novou dokladovou Ĝadu (napĜíklad dvojitým stisknutím klávesy Insert)
a zadejte jí název (napĜ. Kniha cenin).
Poznámky

x V seznamu druhĤ úþtování si mĤžete zadat nové druhy pro nákup a prodej cenin.

3.1.1.11. Platební karty
Platební karty umožĖují bezhotovostní platby nebo výbČr hotovosti v bankomatech.
DČlí se do dvou skupin podle zpĤsobu þerpání penČžních prostĜedkĤ na:
x Debetní karty - jsou vydávány penČžními ústavy k bČžným úþtĤm a zpravidla je
možné þerpat penČžní prostĜedky kartou jen do výše uložené þástky. Tento typ
karet je zatím v ýR nejpoužívanČjší.
x Kreditní karty - mohou být vydány i bez bČžného úþtu, banka poskytne zájemci
kredit do urþité výše, který je možné na kartu þerpat. PravidelnČ, zpravidla v
mČsíþním intervalu, zasílá banka klientovi výpis kreditního úþtu. Klient je pak
povinen, podle bankou stanovených podmínek, provést úhradu takto vypĤjþených
prostĜedkĤ. Úhradu bývá možné provádČt i postupnČ splátkami. Kreditní karty jsou
urþitou formou úvČru.
Evidence pohybĤ penČz platebními kartami se v programu provádí pro debetní karty
jako sledování bankovního úþtu, pro kreditní karty podobnČ jako hotovost na
pokladnČ.
Debetní karty
x VýbČr penČz v bankomatu zadejte stejnČ jako výbČr penČz z bankovního úþtu v
hotovosti - do pokladny zadáte pĜíjem vybraných penČz, po obdržení výpisu z úþtu
zaevidujete úbytek penČz na úþtu.
x Úhradu za zboží nebo službu provedenou pomocí platební karty zadejte do
plánovaných pĜíjmĤ a výdajĤ. Po obdržení výpisu z úþtu pĜiĜaćte platbČ záznam
plánovaných pĜíjmĤ a výdajĤ vyplnČním odpovídajícího uhrazovaného dokladu. K
platbČ kartou v tomto pĜípadČ pĜistupujete podobnČ jako k bezhotovostní úhradČ
pomocí pĜíkazu k úhradČ.
Kreditní karty
Na kreditní kartu je tĜeba pohlížet jako na samostatnou pokladnu - hotovost. Zavećte
si pro kartu samostatnou dokladovou Ĝadu s agendou P - pokladna. Protože kreditní
karta umožĖuje þerpání úvČru bez toho, že jste vlastní peníze vložili, mĤže jít pĜi
výbČrech nebo platbách zĤstatek do mínusu. MĤžete také zadat poþáteþní stav jako
pĜíjem úvČru od banky a pak budou zĤstatky kladné.
x VýbČr penČz pomocí bankomatu zadejte jako pĜesun penČz z pokladny která
odpovídá kreditní kartČ do bČžné pokladny. PĜíjem penČz do bČžné pokladny
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(tam, kde jste peníze pĜijali, napĜ. spoleþná pokladna, penČženka) zadejte s
použitím druhu PěEVP. Výdej penČz z kreditní karty zadejte v odpovídající
dokladové ĜadČ pomocí druhu PěEVV.
x Platbu za zboží nebo služby v obchodČ zadejte do hotovosti v dokladové ĜadČ
odpovídající platební kartČ pĜímo pomocí druhu pĜíjmĤ a výdajĤ, který odpovídá
zakoupenému zboží nebo poskytnuté službČ (napĜ. JÍDLO pĜi úhradČ obČdu v
restauraci).
Kontrola plateb a úhrada úvČru:
x Až vám pĜijde výpis z úþtu kreditní karty, zkontrolujte v agendČ Hotovost v
dokladové ĜadČ karty výbČry a platby, které jste si prĤbČžnČ evidovali.
x Provećte úhradu nebo þásteþnou úhradu vypĤjþených penČz napĜ. pĜíkazem k
úhradČ z bankovního úþtu (v termínu dle dohody s bankou, která kartu poskytla).
x Do dokladové Ĝady kreditní karty v agendČ Hotovost zaevidujte splátku úvČru jako
pĜíjem penČz napĜ. druhem PěEVP. Tím vynulujete nebo snížíte záporný zĤstatek
na kartČ.
x Výdej penČz z bankovního úþtu zaevidujete po obdržení výpisu podobnČ jako by
šlo o výbČr v hotovosti napĜ. druhem PěEVV.

3.1.1.12. PĜeþíslování dokladĤ
Funkci pĜeþíslování dokladĤ v PokladnČ vyvoláte pomocí klávesy (F10) v agendČ
Pokladna a Interní doklady.
Postavte se na záznam, od kterého chcete provést zmČnu þísla dokladĤ v
chronologickém poĜadí. Klávesou (F10) aktivujte funkci PĜeþíslování dokladĤ. Na
dotaz zda chcete pĜeþíslování pĜerušit klepnČte na tlaþítko Ne a provećte
pĜeþíslování. Po skonþení této funkce si mĤžete pro zpČtnou kontrolu nechat zobrazit
(uložit nebo vytisknout) protokol o pĜeþíslování dokladĤ.
UpozornČní: PĜeþíslování je nevratná akce, proto doporuþujeme, pĜed jejím
provedením, zálohovat data.

3.1.2. Bankovní úþty
Výpisy z bankovních úþtĤ otevĜete volbou Bankovní výpisy v nabídce Úþetnictví nebo
pomocí tlaþítka

na panelu agend.

Okno Bankovní výpisy obsahuje záložky:
x Seznam - Zde je pro každý výpis uveden jeden záznam. Je oznaþen þíslem
dokladu, které by mČlo odpovídat þíslu bankovního výpisu (s pĜípadným
pĜedþíslím pro rozlišení roku) a je zde uvedeno datum výpisu. MĤže obsahovat i
vaši poznámku.
x Položky - Každý výpis obsahuje položky, které odpovídají jednotlivým platbám na
bankovním úþtu. Sloupce v tabulce mĤžete nastavit podle vlastního uvážení
pomocí úpravy pohledu F5 nebo vybrat nČkterý z pĜipravených pohledĤ Shift+F5.
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x Detail položky - FormuláĜ pro zobrazení nejdĤležitČjších údajĤ aktuální položky.
Mezi jednotlivými záznamy se mĤžete pohybovat pomocí kláves PgDn a PgUp.
x Položky všech výpisĤ - Slouží pro zobrazení záznamĤ všech bankovních výpisĤ
(nebo všech výpisĤ vybrané dokladové Ĝady). Použití je vhodné pro hledání
záznamĤ, když nevíte ve kterém výpise se požadovaný záznam nachází. V této
záložce není povoleno provádČt zmČny záznamĤ. Po vyhledání položky pĜejdČte
do jiné záložky, kde mĤžete provést pĜípadnou zmČnu.
Funkce (klávesa F10):
x PĜepnout seznam / položky (F7) - pĜepínání mezi zobrazením seznamu dokladĤ a
položkami dokladu
x ZĤstatek k datu - zobrazí zĤstatek k datu dle aktuálního záznamu
x OtevĜít zaúþtování (Ctrl+F7) - otevĜete zaúþtování v PenČžním deníku.
Poznámky
x Bankovní výpisy slouží k evidenci výpisĤ úþtĤ.
x Koneþný zĤstatek penČz na bankovním úþtu zjistíte ve stavovém Ĝádku formuláĜe
nebo v seznamu dokladových Ĝad.
x Bankovní výpis lze importovat ze souboru ve tvaru ABO tlaþítkem Homebanking.

3.1.2.1. Sledování bankovních úþtĤ, úspor
Pohyby penČz a zĤstatky na bankovních úþtech mĤžete sledovat dvČma zpĤsoby:
1. Podle výpisĤ z úþtĤ
Tento zpĤsob je vhodný pro sledování bČžných úþtĤ, jejichž výpisy dostáváte
pravidelnČ v kratších intervalech nebo rĤzných osobních þi spoĜících úþtĤ, na
nichž nejsou þasté pohyby.
Tento zpĤsob je jediný možný, pokud budete chtít využívat homebanking.
Systém práce je takový, že do evidence zadáváte (nebo pĜevezmete pĜes
homebanking) jednotlivé výpisy z úþtĤ.
2. StejnČ jako hotovost
Jako hotovost mĤžete sledovat ty úþty, jejichž výpisy dostáváte s vČtším
zpoždČním, napĜ. sporožiro nebo vkladní knížky kde nedostáváte výpisy, ale
každý pohyb penČz se ihned zapisuje do vkladní knížky. V tomto pĜípadČ se na
úþet díváte stejnČ jako na hotovost.
Podle toho, pro který zpĤsob sledování bankovního úþtu se rozhodnete, nastavte typ
Agendy v seznamu dokladových Ĝad. Toto nastavení je potĜeba provést pĜed
zadáním prvního záznamu odpovídající dokladové Ĝady, pozdČji jej není možno
zmČnit.
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3.1.2.2. Poþáteþní zĤstatek bankovního úþtu
PĜed zadáváním výpisĤ z bankovních úþtĤ je vhodné zadat poþáteþní stav sledované
dokladové Ĝady. Díky tomu bude souhlasit zĤstatek dokladové Ĝady v evidenci se
skuteþným stavem na úþtu.
1. OtevĜete Bankovní výpisy.
2. V okénku Obsah (Alt+B) vyberte dokladovou Ĝadu, se kterou chcete pracovat.
3. V seznamu záznamĤ je již pĜipraven zápis poþáteþního stavu (u tČch dokladových
Ĝad, které byly automaticky nastaveny pĜi instalaci). Jinak vytvoĜte nový záznam
(dvakrát Insert).
4. Opravte datum poþáteþního stavu, zadejte nebo ponechejte oznaþení dokladu s
þíslem 0000.
5. PĜepnČte se na záložku Položky a zadejte þástku poþáteþního zĤstatku. Druh by
mČl být nastaven podle druhu pro poþáteþní stav v Nastavení domácnosti (pĜi
instalaci je to PMO). V zápisu dokladu s poþáteþním stavem mĤže být v
položkách pouze jeden záznam.
6. Uložte záznam (F9).
Poznámky
x Poþáteþní stav mĤžete zadat nebo zmČnit i dodateþnČ.

3.1.2.3. Zápis výpisu z úþtu
PĜi zadávání bankovních výpisĤ postupujte následujícím zpĤsobem:
1. OtevĜete výpisy z bankovních úþtĤ volbou Bankovní výpisy v nabídce Úþetnictví
nebo pomocí tlaþítka
na panelu agend.
2. V oknČ Obsah vyberte požadovanou dokladovou Ĝadu. MČla by být aktivní záložka
Seznam.
3. VytvoĜte nový záznam (Ctrl+Insert). Oznaþení dokladu se vyplní automaticky.
Pokud neodpovídá þíslu bankovního výpisu opravte jej (nebo nastavte správnČ
pĜíští þíslo dokladu v seznamu dokladových Ĝad a vytvoĜte nový záznam znovu).
4. VyplĖte datum výpisu, pĜípadnČ poznámku.
5. PĜepnČte na záložku Položky klepnutím myší nebo klávesou Alt+P (pĜepnutí mezi
seznamem a položkami lze dosáhnout i poklepáním myší na tabulku nebo
klávesou F7).
6. Zadejte jednotlivé položky tohoto výpisu. Pro každý Ĝádek výpisu založte nový
záznam (mĤžete využít i funkce pĜidávání nových záznamu Shift+F2, kdy se po
uložení jednoho záznamu automaticky vytvoĜí záznam nový). V každém
záznamu musí být vyplnČn údaj Druh.
7. Každý záznam uložte (F9).

33

Poznámky
x Pokud se pĜes banku uhrazují plánované pĜíjmy a výdaje, nabídne se po zadání
variabilního symbolu pĜevzetí záznamu z plánovaných pĜíjmĤ a výdajĤ (pokud je
nalezen jedineþný variabilní symbol). Jestliže potvrdíte pĜevzetí, doplní se
automaticky všechny údaje. V pĜípadČ, že plánované pĜíjmy a výdaje obsahují
více dokladĤ se stejným variabilním symbolem, objeví se dialog pro výbČr
uhrazovaného dokladu.
x Pokud používáte homebanking, naplní se pĜi importu údaje o výpisu z pĜijatého
souboru a automaticky se na základČ variabilního symbolu pĜiĜadí plánované
pĜíjmy a výdaje. Pak zkontrolujte, pĜípadnČ doplĖte záznamy s nevyplnČným
údajem Druh. Jsou to platby, u kterých nebyl nalezen jednoznaþný variabilní
symbol v plánovaných pĜíjmech a výdajích. Vyberte uhrazovaný doklad nebo
zadejte druh (napĜ. u poplatkĤ za vedení úþtu nebo úrokĤ).

3.1.2.4. Kontrola zĤstatku na úþtu
1. Aktuální zĤstatek úþtu je pro každý bankovní úþet (dokladovou Ĝadu) uveden v
dolním (stavovém) Ĝádku okna Bankovní výpisy.
2. Pokud v okénku Obsah vyberete Vše - všechny dokladové Ĝady, objeví se v
dolním Ĝádku souþet zĤstatkĤ všech úþtĤ. Velmi rychle tak mĤžete zjistit
celkovou finanþní þástku na všech bankovních úþtech.
Poznámky
x Aktuální zĤstatky jsou také napoþteny v záznamech v oknČ Dokladové Ĝady.
x ZĤstatky za jednotlivé výpisy zobrazí sestava Výpisy.

3.1.2.5. Výpis z úþtu v cizí mČnČ
Pro zadání výpisu z devizového úþtu použijte tento postup:
1. V Nastavení domácnosti na záložce MČny musí být zaškrtnuto Používat cizí mČny.
2. V Dokladových Ĝadách doplĖte Ĝadu pro bankovní úþet v cizí mČnČ a zadejte k ní
mČnu, ve které je úþet veden. Novou dokladovou Ĝadu uložte (F9).
3. OtevĜete Bankovní výpisy
a vyberte dokladovou Ĝadu v cizí mČnČ.
4. Vyberte pohled Cizí mČna (Shift+F5)
5. Dále postupujte podobnČ jako pĜi zadávání výpisu v tuzemské mČnČ pouze s tím
rozdílem, že zadáte þástku v cizí mČnČ. ýástka ve vlastní (tuzemské) mČnČ se
vypoþte na základČ kurzu v seznamu mČn. ýástku v tuzemské mČnČ mĤžete
ruþnČ zmČnit podle aktuálního kurzu.
Poznámky
x Poþáteþní stav nastavíte stejným zpĤsobem, jako pro úþet vedený ve vlastní
mČnČ.
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x PĜi zápisu nového bankovního výpisu se kurz mČny pĜedvyplní podle kurzu
zadaného v þíselníku mČn.
x Kurz je souþástí záznamu a zmČna kurzĤ v seznamu mČn neovlivní již poĜízené
záznamy výpisĤ z úþtĤ.

3.1.2.6. Import výpisu z úþtu - homebanking
PĜed tím, než budete chtít pĜijmout první výpis z úþtu, nastavte informace potĜebné
pro Homebanking.
Nastavení pro používání homebankingu:
1. OtevĜete Nastavení domácnosti (volba Nastavení domácnosti v nabídce Ostatní
nebo klávesová zkratka Ctrl+E).
2. Pokud nemáte v seznamu dokladových Ĝad vytvoĜenou Ĝadu pro výpisy z úþtu,
který budete importovat, pĜepnČte se na stránku Dokladové Ĝady a doplĖte
odpovídající dokladovou Ĝadu.
3. PĜepnČte se na stránku Homebanking a pokud v seznamu bankovních úþtĤ
nemáte zadán úþet, u kterého chcete používat homebanking, zadejte jej. Zadejte
oznaþení úþtu (vlastní zkratku), þíslo úþtu a kód banky a zkratku dokladové Ĝady,
která uvedenému úþtu odpovídá. Záznam uložte (F9). V horní þásti formuláĜe
zaškrtnČte volbu Používat pro úþet homebanking, zadejte formát souborĤ, údaje
o klientovi podle informací banky a další parametry.
Import výpisu z úþtu:
1. OtevĜete Bankovní výpisy .
2. Vyberte odpovídající dokladovou Ĝadu a klepnČte ve formuláĜi na tlaþítko
Homebanking. OtevĜe se dialog pro výbČr souboru a v nČm vyberte pĜijatý
soubor. Výpis se pĜevezme a vytvoĜí se nový záznam, který je oznaþen jako
vybraný (se žlutým pozadím pĜi základním nastavení programu). V pĜípadČ, že
byly uhrazeny nČjaké plánované pĜíjmy a výdaje, pĜevezmou se z nich na
základČ variabilního symbolu automaticky všechny potĜebné informace.
Záznamy, které nelze automaticky pĜiĜadit a zaúþtovat po importu nemají naplnČn
údaj Druh a jsou podbarveny svČtle modrou barvou.
3. PĜejdČte do položek pĜijatého výpisu (záložka Položky) a doplĖte Druh pĜíjmĤ a
výdajĤ u tČch položek, kde jej program nemohl doplnit sám a zkontrolujte novČ
vytvoĜený výpis.
Poznámky
x U položek, jejichž variabilní symbol existuje v plánovaných pĜíjmech a výdajích
jako jedineþný, se automaticky pĜevezmou údaje ze záznamu plánovaných pĜíjmĤ
a výdajĤ.
x Importované záznamy budou po importu oznaþeny (se žlutým pozadím).
x U novČ vzniklých položek bez naplnČného Druhu je tĜeba doplnit údaj Druh ruþnČ.
x Zaúþtování do deníku nezbytné pro nápoþet pĜíjmĤ a výdajĤ do seznamu druhĤ se
provede až po vyplnČní Druhu pĜíjmĤ a výdajĤ.
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3.1.3. PĜíkazy k úhradČ
PĜíkazy k úhradČ slouží k vystavení pĜíkazĤ k úhradČ pro banku, jejich tisku nebo
odeslání pomocí homebankingu a evidenci vystavených pĜíkazĤ.
Okno obsahuje záložky:
x Seznam - Zde je pro každý pĜíkaz uveden jeden záznam. Je oznaþen þíslem
dokladu, je zde uvedeno datum vystavení, splatnosti, údaje o bance (þíslo úþtu,
kód banky).
x Položky - Každý pĜíkaz k úhradČ obsahuje položky, které odpovídají jednotlivým
pĜíkazĤm pro banku. Sloupce v tabulce mĤžete nastavit podle vlastního uvážení
pomocí úpravy pohledu F5 nebo vybrat nČkterý z pĜipravených pohledĤ Shift+F5.
x Položky všech pĜíkazĤ - Slouží pro zobrazení záznamĤ všech pĜíkazĤ k úhradČ
(nebo všech pĜíkazĤ vybrané dokladové Ĝady). Použití je vhodné pro hledání
záznamĤ, když nevíte ve kterém pĜíkaze se požadovaný záznam nachází. V této
záložce není povoleno provádČt zmČny záznamĤ. Po vyhledání položky pĜejdČte
do jiné záložky, kde mĤžete provést pĜípadnou zmČnu.
Funkce (klávesa F10):
x PĜepnout seznam / položky (F7) - pĜepínání mezi zobrazením seznamu dokladĤ a
položkami dokladu

3.1.3.1. Vystavení pĜíkazu k úhradČ
PĜíkaz k úhradČ mĤžete vystavit následujícím postupem:
1. OtevĜete PĜíkazy k úhradČ volbou Úþetnictví/ PĜíkazy k úhradČ (Ctrl+R) nebo
pomocí tlaþítka
na panelu agend.
2. Vyberte v Obsahu (Alt+B) požadovanou dokladovou Ĝadu.
3. VytvoĜte nový záznam (Ctrl+Insert). Oznaþení dokladu se vyplní automaticky.
(Nebude v pĜíkazu k úhradČ uvedeno. Slouží pouze k identifikaci dokladu.)
4. VyplĖte datum vystavení a datum splatnosti.
5. ýíslo úþtu a kód banky musí být vyplnČn. MĤžete je vyplnit pĜímo do
odpovídajících údajĤ nebo vyplnit úþty do Nastavení domácnosti do stránky
Základní údaje. V pĜíkazu k úhradČ pak staþí uvést zkrácené oznaþení úþtu do
pole Úþet a ostatní údaje se doplní automaticky. PĜi více úþtech je možné vybrat
úþet Navigátorem (F12) z údaje Úþet.
6. PĜepnČte na záložku Položky (Alt+P).
7. Zadejte jednotlivé položky, které chcete uhradit. Pro každou úhradu založte nový
záznam. V každém záznamu musí být vyplnČny údaje ýíslo úþtu a Kód banky, na
který má být platba provedena. Uhrazovaný doklad mĤžete vybrat Navigátorem
F12 z agendy Plánované pĜíjmy a výdaje. DĤležité je také vyplnit variabilní a
konstantní symbol.
9. Po zadání údajĤ každý záznam uložte (F9).
Poznámky
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K dispozici je nČkolik možností, jak si usnadnit zadávání pĜíkazĤ k úhradČ, které
provádíte opakovanČ:
x Jestliže v AdresáĜi máte u firmy nebo osoby uveden bankovní úþet, staþí uvést
zkratku firmy v pĜíkazu k úhradČ a þíslo úþtu se doplní automaticky.
x Do položky pĜíkazu k úhradČ mĤžete pĜevzít údaje z pohledávek a závazkĤ. Staþí
zadat nebo vybrat (F12) odpovídající doklad do údaje Uhrazovaný doklad.
x PĜíkaz k úhradČ, vytvoĜený dĜíve, mĤžete také uložit jako vzor (Ctrl+Alt+C) a pĜi
potĜebČ vystavení nového použijete vzor (Ctrl+Alt+V).
x PodobnČ lze jako vzor uložit i jednotlivou položku (Ctrl+Alt+C v záložce Položky).

3.1.3.2. Export pĜíkazu k úhradČ - homebanking
VČtšina penČžních ústavĤ nabízí, jako službu svým klientĤm, možnost spravovat své
úþty pomocí poþítaþe a modemu - službu homebanking.
Podmínkou je mít v poþítaþi modem (zaĜízení pro spojení s jiným poþítaþem pĜes
telefonní linku) a objednání služby homebanking ve vaší bance a její uvedení do
provozu. Z programu pak mĤžete vytvoĜit pĜíkaz k úhradČ ve tvaru, který lze odeslat
do banky a nebo zpracovat pĜijatý výpis z úþtu. Velká výhoda je v tom, že mĤžete
velmi rychle a pohodlnČ zaktualizovat stav svých úþtĤ a není potĜeba je ruþnČ do
programu zadávat.
PĜed tím, než budete chtít poslat první pĜíkaz k úhradČ, zadejte do Nastavení
domácnosti v þásti Homebanking informace o vašich bankovních úþtech a nastavte
parametry.
Export (odeslání) pĜíkazu k úhradČ
1.
2.

3.

VytvoĜte pĜíkaz k úhradČ stejným zpĤsobem, jako byste jej chtČli tisknout a
odeslat bČžným zpĤsobem.
Ve formuláĜi pĜíkazu k úhradČ klepnČte na tlaþítko Homebanking. OtevĜe se
dialog, ve kterém zadáte jméno exportovaného souboru a složku pro jeho
umístČní. Po potvrzení tČchto údajĤ se vytvoĜí soubor pro banku.
VytvoĜený soubor odešlete pomocí programu pro homebanking vaší banky.

3.1.4. Plánované pĜíjmy a výdaje
Pomocí plánovaných pĜíjmĤ a výdajĤ si mĤžete evidovat pĜíjmy a výdaje, které
oþekáváte v budoucnu. Z pĜíjmĤ to mohou být napĜ. vaše pĜíjmy (pokud máte
alespoĖ þást jistou), pĜíjmy za prodej vČcí, které jste uskuteþnili a þekáte na peníze
nebo úroky, které vám plynou z vkladĤ apod. PĜedpokládané výdaje je vhodné
sledovat proto, abyste s nimi poþítali nebo nezapomnČli na jejich úhradu.
Záznamy v plánovaných pĜíjmech a výdajích mĤžete využít pĜi vytváĜení pĜíkazĤ k
úhradČ nebo pĜi zadávání jejich plateb v hotovosti nebo bankou. V tČchto pĜípadech
staþí zadat Uhrazovaný doklad a další údaje se pĜevezmou z odpovídajícího
záznamu plánovaných pĜíjmĤ a výdajĤ.
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Tuto agendu otevĜete volbou Úþetnictví / Plánované pĜíjmy a výdaje nebo pomocí
tlaþítka

na panelu agend.

Funkce (klávesa F10):
x Provedené úhrady - zobrazí úhrady vybraného dokladu
x Opakování záznamu - otevĜe dialog pro vytvoĜení opakované kopie aktuálního
záznamu
x VytvoĜít pĜíkaz k úhradČ - vytvoĜí automaticky pĜíkaz k úhradČ ze záznamĤ v
plánovaných pĜíjmech a výdajích, které jsou oznaþeny (žlutČ). Oznaþení
provedete pomocí klávesy (F8)

3.1.4.1. Jak zadat plánované pĜíjmy a výdaje
Plánované pĜíjmy a výdaje zadáte podle následujícího postupu:
1. V nabídce Úþetnictví vyberte Plánované pĜíjmy a výdaje nebo klepnČte na tlaþítko
na panelu agend.
Vyberte dokladovou Ĝadu v oknČ Obsah (Alt+B).
PĜejdČte do formuláĜe (Enter z Obsahu)
VytvoĜte nový záznam (napĜíklad dvojím stisknutím klávesy Insert).
VyplĖte jednotlivá pole formuláĜe. V údaji Druh vyberte požadovaný druh pĜíjmu
nebo výdaje. Vyberete-li pĜíjem (smČr platby P), bude se jednat o pohledávku,
zadáte-li výdaj (smČr platby V), bude se jednat o závazek. V horní þásti formuláĜe
se podle toho potom objeví nápis Pohledávka resp. Závazek. VyplĖte pĜípadnČ
další údaje.
6. Záznam uložte (F9).
2.
3.
4.
5.

Poznámky
x Zadáte-li firmu (napĜ. pomocí Navigátoru F12), kterou máte v AdresáĜi zapsanou
vþetnČ þísla bankovního úþtu, naplní se vám automaticky pĜi zápisu oznaþení
firmy údaje z AdresáĜe, vþetnČ þísla úþtu pĜíjemce platby.

3.1.4.2. Sledování úhrad plánovaných pĜíjmĤ a výdajĤ
Plánované pĜíjmy a výdaje poskytují podrobný pĜehled o jejich úhradách.
x Údaj Uhrazeno obsahuje souþet všech provedených úhrad. Pokud jde o pĜíjem
nebo výdaj v cizí mČnČ napoþítávají se do údaje Uhrazeno v cizí mČnČ také úhrady
v cizí mČnČ.
x Údaj Stav úhrad popisuje stav úhrad s pĜípadným vyþíslením pĜeplatku nebo
nedoplatku.
x Barva pozadí záznamu v tabulce vyjadĜuje dva stavy:
x Šedá - plnČ uhrazené nebo stornované záznamy
x Základní barva - záznamy dosud neuhrazené, uhrazené þásteþnČ nebo
pĜeplacené.
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x Funkce (F10) Provedené úhrady zobrazí seznam provedených úhrad. Tlaþítkem
OtevĜít záznam mĤžete vyhledat a zobrazit prvotní záznam o úhradČ v agendách
Hotovost nebo Bankovní výpisy.

3.1.5. Úþetní evidence
3.1.5.1. PenČžní deník
PenČžní deník slouží pro spojení záznamĤ zadaných v agendách Hotovost, Bankovní
výpisy. MĤžete v nČm prohlížet a hledat záznamy spoleþnČ pro obČ agendy.
Poznámky
x OtevĜení odpovídajícího záznamu penČžního deníku z prvotní evidence (Hotovost,
Bankovní výpisy) a naopak mĤžete provést stiskem Ctrl+F7.

3.1.5.2. ýlenČní - osoby, þinnosti, místa
Program umožĖuje sledování výsledkĤ z rĤzných pohledĤ.
x Osoby - Jsou vhodné pro sledování výsledkĤ podle jednotlivých osob domácnosti
x ýinnosti - UmožĖují podrobnČ sledovat hospodaĜení napĜíklad podle þinností jako
jednotlivé záliby, koníþky apod.
x Místa - Slouží ke sledování pĜíjmĤ a výdajĤ podle místa, napĜ. dĤm, zahrada,
chata, chalupa atd.
Poznámky
x Pokud chcete používat jen nČkteré þlenČní nebo žádné, mĤžete je vypnout v
Nastavení domácnosti (Ctrl+E) v þásti ýlenČní domácnosti. Hodnoty do údajĤ
þlenČní pak není možné zadávat.
x Zkratku þlenČní mĤžete pĜímo vyplnit bez nutnosti výbČru ze seznamu (F12).

3.1.5.3. Sledované období
Program umožĖuje prĤbČžnČ sledovat pĜíjmy a výdaje podle jednotlivých druhĤ
pĜíjmĤ a výdajĤ za zvolené období. Toto období se nazývá Sledované období.
Nastavení nebo zmČna sledovaného období:
1. OtevĜete Nastavení domácnosti (Ctrl+E).
2. V þásti Zpracovávané období mĤžete tlaþítkem Nastavit sledované období provést
zmČny. Vybrat mĤžete jednotlivý mČsíc, þtvrtletí, celý rok, vlastní období nebo
sledování neomezovat.
3. Po výbČru období stisknČte tlaþítko Nastavit. Nyní probČhne nastavení nového
sledovaného období pĜepoþet pĜíjmĤ a výdajĤ v druzích.
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Poznámky
x Sledované období má vliv na Celkový obrat v Druzích pĜíjmĤ a výdajĤ.
x Pokud chcete využívat možnost nastavení plánovaných þástek a sledování jejich
plnČní nebo þerpání, nastavte údaj Rozpoþet s ohledem na sledované období.
x Sledované období neovlivĖuje sestavy, mĤžete si však shodné období pro sestavy
nastavit tlaþítkem PĜevzít sledované období ve Správci sestav.

3.1.5.4. Zpracovávané období
PĜi zadávání dat mĤžete omylem zadat nesprávné datum, což by zpĤsobilo zmČnu
výsledkĤ v období, které již považujete za uzavĜené. Pro zabránČní takovýmto
chybám slouží nastavení Zpracovávaného období. Pokud si nastavíte zpracovávané
období napĜ. od 1.1.2006 do 31.1.2006 budete moci zadávat nové a mČnit již zadané
údaje pouze v tomto období.
Nastavení zpracovávaného období
1. OtevĜete Nastavení domácnosti (Ctrl+E).
2. V þásti Zpracovávané období nastavte zpracovávané období. Vybrat mĤžete
jednotlivý mČsíc, þtvrtletí, celý rok, vlastní období nebo období neomezovat.
Poznámky
x
x
x
x

PĜi Neomezeném období nebude program kontrolovat zadané datum.
Zpracovávané období mĤžete kdykoliv zmČnit.
Kontrola zpracovávaného období se uplatní pro všechny agendy programu.
Záznamy, které jsou mimo zpracovávané období, jsou zobrazeny tmavČ šedou
barvou.

3.1.5.5. Datová uzávČrka
Datová uzávČrka slouží k oddČlení záznamĤ starších období, zpravidla kalendáĜních
rokĤ, a nastavení poþáteþních stavĤ nového úþetního období. Provádí se až po
dokonþení úþetní uzávČrky a jejím výsledkem je snížení poþtu záznamĤ v
jednotlivých agendách, pĜiþemž je uchován pĤvodní stav dat pĜed provedením
uzávČrky.
PĜed provedením datové uzávČrky provećte všechny þinnosti spojené z úþetní
uzávČrkou. Datovou uzávČrku spusĢte, až budete mít jistotu, že již nebudete
potĜebovat zasahovat do staršího období. Datovou uzávČrku nemusíte provádČt
bezprostĜednČ po úþetní uzávČrce, ale lze ji spustit kdykoliv pozdČji.
Datová uzávČrka zavede novou domácnost, do které zkopíruje data uzavírané
domácnosti. Název novČ zavedené domácnosti mĤžete nastavit podle vlastního
uvážení. V novČ vytvoĜené domácnosti uzávČrka vytvoĜí poþáteþní stavy pro nové
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období a smaže záznamy minulého období. K pĤvodním datĤm se mĤžete kdykoliv
vrátit pĜepnutím ve Správci domácností. Datovou uzávČrku lze z pĤvodních dat
provést i opakovanČ.
Postup provedení datové uzávČrky
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

SpusĢte datovou uzávČrku volbou Úþetnictví / UzávČrka
PĜed provedením uzávČrky je tĜeba zajistit spuštČní údržby dat. Doporuþujeme
proto ponechat zaškrtnutou volbu Provést údržbu dat na první stránce prĤvodce
uzávČrkou, pokud jste údržbu neprovedli již pĜed tím. Pokraþujte tlaþítkem Další.
Po provedení údržby dat uzavĜete dialog údržby tlaþítkem OK.
Nastavte datum uzávČrky do údaje UzavĜít období do. MĤžete zmČnit název
novČ vytváĜené domácnosti, v níž se provede uzavĜení dat a ve které budete
pokraþovat ve zpracování úþetnictví v dalším období. MĤžete také zmČnit název
složky (adresáĜe) pro uložení dat. Pokud nemáte ke zmČnám názvĤ dĤvod,
doporuþujeme ponechat názvy navržené programem. Pokraþujte tlaþítkem
Další.
Vyþkejte na dokonþení procesu uzavĜení dat. V závČru uzavĜení dat bude
automaticky spuštČna údržba dat. Po jejím dokonþení uzavĜete dialog údržby
dat tlaþítkem OK.
Dokonþete uzávČrku dat tlaþítkem Dokonþit.
Zkontrolujte nastavení poþáteþních stavĤ hotovosti a bankovních úþtĤ.

3.1.6. Výsledky hospodaĜení
Jak zobrazit výsledky

3.1.6.1. Jak zobrazit výsledky
Výši pĜíjmĤ a výdajĤ mĤžete prĤbČžnČ sledovat podrobnČ v oknČ Druhy pĜíjmĤ a
výdajĤ nebo po skupinách v oknČ Skupiny pĜíjmĤ a výdajĤ (nabídka Úþetnictví volba
Druhy pĜíjmĤ a výdajĤ nebo Skupiny pĜíjmĤ a výdajĤ).
PĜíjmy a výdaje se do seznamu druhĤ napoþítávají prĤbČžnČ pĜi zadávání pohybĤ
penČz v hotovosti nebo na bankovních úþtech. Zaznamenávají se údaje spadající do
sledovaného období, které mĤžete urþit v Nastavení domácnosti v þásti
Zpracovávané období. MĤžete si tak kdykoliv prohlédnout souþty za zadané období.
Pro pĜípady, kdy potĜebujete vidČt jinak vybrané pĜíjmy a výdaje (napĜ. podle osob),
zadejte si v Hotovosti nebo v PenČžním deníku požadovaný filtr a výsledky zobrazte
pomocí sestav nebo grafĤ.
Program umožĖuje pro sledované období zadat i váš rozpoþet (plán) pro jednotlivé
druhy nebo skupiny pĜíjmĤ a výdajĤ. MĤžete tak sledovat, kolik penČz mĤžete ještČ
utratit abyste nepĜekroþili svĤj plán.
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3.2. KanceláĜ
3.2.1. Tiskopisy
3.2.1.1. Správce tiskopisĤ
Správce tiskopisĤ je okno se seznamem vytvoĜených tiskopisĤ zpracovávané firmy, s
jehož pomocí mĤžete:
x
x
x
x

VytvoĜit nový tiskopis
OtevĜít tiskopis tlaþítkem Upravit
Smazat tiskopis
Zamknout a odemknout tiskopis

Klávesou Alt+B mĤžete jít do seznamu tiskopisĤ a listovat v nČm kurzorovými
klávesami. Klávesou Enter otevĜete formuláĜ, klávesou Insert založíte nový a
klávesou Delete jej smažete. Poklepáním myší na název tiskopisu otevĜete formuláĜ.

3.2.1.2. Jak vyplnit tiskopis
Nový tiskopis založíte následujícím postupem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VytvoĜte nový tiskopis ve Správci tiskopisĤ tlaþítkem Nový.
Vyberte požadovaný typ tiskopisu a stisknČte tlaþítko VytvoĜit.
Program naplní údaje, které zná. PĜevezme údaje z Nastavení domácnosti
VyplĖte potĜebné údaje ve formuláĜi tiskopisu.
nebo klávesou F6.
VytisknČte tiskopis daĖového pĜiznání tlaþítkem Tisk
ZavĜete formuláĜ tiskopisu klávesou Esc.

Poznámky
x Ve formuláĜi tiskopisu se mĤžete mezi jednotlivými údaji pohybovat kurzorovými
šipkami. Na další stránku se dostanete klávesou PageDn. Na pĜedchozí stránku
klávesou PgUp. Na urþitou stránku se mĤžete dostat i pĜímo klepnutím na název
stránky v oknČ Obsah. Klávesou Enter se z okna Obsah dostanete na editaci
prvního údaje vybrané stránky.
x Pokud máte vybrán nČkterý údaj tiskopisu, mĤžete zaþít pĜímo zadávat jeho
hodnotu. Jestliže chcete opravit hodnotu údaje, stisknČte klávesu Insert, nebo
pĜímo pište.
x NČkteré údaje mají tzv. základní hodnotu, která se nastaví pĜi prvním vstupu do
údaje. Hodnotu takového údaje mĤžete ruþnČ zmČnit. PozdČji mĤžete základní
hodnotu obnovit stiskem mezerníku na údaji nebo klávesou Shift+F4.
x Každý formuláĜ tiskopisu má v levé þásti Obsah se seznamem jednotlivých þástí
tiskopisu. Pomocí nČj se mĤžete dostat na požadovanou þást tiskopisu klepnutím
myší nebo kurzorovými klávesami. Stisknutím klávesy Enter pak pĜejdete na
zadávání prvního údaje vybrané stránky.
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x Rozpracovaný tiskopis mĤžete kdykoliv opustit a pozdČji dokonþit. Pokud údaje
neuložíte sami klávesou F9 nebo tlaþítkem , program se pĜi zavĜení tiskopisu
zeptá, zda má údaje uložit.
x Do každého formuláĜe tiskopisu mĤžete zadat krátkou poznámku, která se pak
zobrazuje v seznamu vytvoĜených tiskopisĤ. MĤžete se tak v seznamu lépe
orientovat.
x PĜi vyplĖování tiskopisu jsou nČkteré údaje automaticky vypoþítávány na základČ
jiných údajĤ. Tyto automatické výpoþty lze vypnout / zapnout pomocí funkcí z
nabídky FormuláĜ.
x Editor formuláĜĤ poskytuje Ĝadu funkcí pro práci s formuláĜi volbami z nabídky
editoru formuláĜĤ.
Na þíselném údaji mĤžete vyvolat kalkulaþku pomocí Navigátoru F12. Na
datumovém údaji vyvolá Navigátor kalendáĜ pro výbČr data.

3.2.1.3. Jak zobrazit a vytisknout tiskopis
Systém pro zobrazení a tisk formuláĜĤ využívá formátu PDF a zobrazení v programu
Adobe Acrobat.
Systém umožĖuje:
x
x
x
x
x

VČrnČjší zobrazení formuláĜĤ.
Oboustranný tisk na tiskárnách, které tuto funkci podporují.
Tisk s barevným pozadím shodným s originálním tiskopisem
ZvČtšení nebo zmenšení pĜi tisku podle tisknutelné oblasti tiskárny.
Uložení tiskopisu ve formátu PDF – z programu Acrobat Reader pĜi zobrazení
volbou Soubor | Uložit nebo Uložit jako.

3.2.1.4. Jak odeslat tiskopis v PDF e-mailem
Pro odeslání tiskopisu v PDF emailem použijte v editoru formuláĜĤ volbu Soubor |
Odeslat.

3.2.1.5. Jak zkopírovat tiskopis
Správce tiskopisĤ umožĖuje vytvoĜit kopii již vyplnČného tiskopisu tlaþítkem Funkce
ze Správce tiskopisĤ a volbou Zkopírovat.

x Program také nabízí možnost pĜenosu dat z tiskopisu minulého roku pĜi zakládání
nového tiskopisu.
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3.2.1.6. Jak uzamknout tiskopis proti zmČnám
Každý tiskopis mĤžete po zadání hodnot uzamknout a zabránit tak nechtČným
zmČnám zadaných hodnot. Provedete to tlaþítkem Zamknout ve Správci tiskopisĤ.
Uzamknutý tiskopis poznáte podle ikony tiskopisu se zámkem
mĤžete kdykoliv tlaþítkem Odemknout.

a odemknout jej

3.2.1.7. Export a import tiskopisĤ
Každý vytvoĜený tiskopis mĤžete z programu exportovat a importovat v XML formátu.
Tuto funkci vyvoláte v editoru formuláĜĤ volbou Soubor | Export nebo Soubor |
Import.
Tuto funkci lze použít pro pĜenos dat tiskopisĤ mezi dvČma instalacemi nebo poþítaþi,
daĖovým poradcem a klientem apod.
FormuláĜ lze také uložit do souboru (ve formátu vlastním editoru formuláĜĤ) volbou
Soubor | Uložit jako. Takto uložený soubor lze naimportovat stejnČ jako soubor ve
formátu XML.

3.2.2. AdresáĜ
AdresáĜ slouží pro evidenci firem, organizací, úĜadĤ a osob se kterými komunikujete.
MĤžete v nČm mít uložené identifikaþní údaje, adresu, þísla bankovních úþtĤ,
kontaktní údaje, osoby a další.
AdresáĜ otevĜete volbou AdresáĜ v nabídce KanceláĜ (Ctrl+A) nebo pomocí tlaþítka
na panelu funkcí.
Okno obsahuje záložky:
x Seznam - Seznam záznamĤ adresáĜe.
x Osoby - Seznam osob aktuální firmy (organizace, úĜadu). Sloupce v tabulce
mĤžete nastavit podle vlastního uvážení pomocí úpravy pohledu F5.
x Další bankovní úþty - Seznam dalších bankovních úþtĤ. NejþastČji používaný
bankovní úþet firmy (organizace, úĜadu) se zadává pĜímo do formuláĜe adres, v
této záložce mĤžete mít uloženy ostatní bankovní úþty.
x Další adresy - Seznam dalších adres, vztahujících se k této firmČ
Poznámky
x V adresáĜi si mĤžete u každé firmy nebo úĜadu v záložce Osoby uložit i údaje o
zamČstnancích vþetnČ všech kontaktĤ na nČ (telefon, fax, mobil, E-mail).
x Pokud má nČkterá firma více bankovních úþtĤ, mĤžete je zadat v záložce Další
bankovní úþty.
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x Pokud budete pĜi vyplĖování pĜíjmĤ a výdajĤ v hotovosti nebo v bance zadávat i
informaci o firmČ (staþí její zkratka), budete moci sledovat pĜíjmy a výdaje i podle
firem.
x S využitím informací z AdresáĜe mĤžete také pohodlnČ vystavovat pĜíkazy k
úhradČ, kde se automaticky doplní þíslo bankovního úþtu.
x PĜi vyplĖování údaje Místo (obec) nemusíte vyplĖovat její název ruþnČ, staþí zadat
poštovní smČrovací þíslo a program doplní obec sám. MĤžete také Místo vybrat ze
seznamu pomocí Navigátoru (F12) a program automaticky doplní poštovní
smČrovací þíslo a telefonní pĜedvolbu.
x PĜímo z formuláĜe mĤžete klepnutím na podtržený popis údajĤ otevĜít WWW
stránku dané firmy, osoby nebo úĜadu a stejnČ tak mĤžete odeslat e-mail na
adresu elektronické pošty. Tyto funkce jsou dostupné pouze tehdy, máte-li na
svém poþítaþi nainstalován internetový prohlížeþ a program pro elektronickou
poštu.

3.2.2.1. Tisk adres
Tisk adres na samolepící štítky
1. OtevĜete AdresáĜ
2. Vyberte firmu, jejíž adresu chcete vytisknout
3. OtevĜete Správce sestav klávesou (Ctrl+P) nebo volbou Soubor | Sestavy
4. V záložce Sestava vyberte požadovaný Rozsah tisku
5. V oknČ Obsah otevĜete složku Štítky se sestavami na adres na samolepící štítky
6. Vyberte sestavu podle rozmČru štítkĤ
7. Zobrazte náhled sestavy klávesou Enter nebo tlaþítkem Náhled
8. V dialogu, který se zobrazí, nastavte poþet štítkĤ, které se mají vynechat od
zaþátku strany (poþítáno od levého horního rohu smČrem dolĤ).
9. Sestavu vytisknČte klávesou F6 nebo tlaþítkem Tisk

Poznámky
x Tisk adres na obálky se provádí podobným zpĤsobem, v Obsahu vyberete složku
Obálky a sestavu podle požadované velikosti obálek.
x Pokud chcete vytisknout jen adresu vybrané firmy, vyberte v záložce Sestava v
sekci Rozsah tisku tlaþítko Aktuální záznam.
x Jestliže potĜebujete vytisknout adresy nČkolika firem, oznaþte je v AdresáĜi
klávesou F8 a ve Správci sestav v záložce Sestava v sekci Rozsah tisku použijte
tlaþítko Vybrané záznamy.

3.2.3. Kniha jízd
Kniha jízd slouží k evidenci pracovních, pĜípadnČ i soukromých cest a vedení knihy
jízd. UmožĖuje sledovat þerpání a spotĜebu pohonných hmot a evidovat náhrady za
pracovní cesty.
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Funkce (klávesa F10):
x Opakování záznamu - otevĜe dialog pro vytvoĜení opakované kopie aktuálního
záznamu

3.2.3.1. Opakované cesty
Seznam opakovaných cest slouží k rychlému zadávání jízd do Knihy jízd. Seznam
cest otevĜete nabídkou KanceláĜ | Seznamy |Opakované cesty.
PĜi poĜizování záznamĤ v Knize jízd mĤžete cestu vybrat ze seznamu Navigátorem
(F12) nebo staþí zadat zkratku cesty a informace o místČ zaþátku a konci cesty i
délka trasy se nastaví automaticky.

3.2.3.2. Vozidla
Seznam vozidel otevĜete nabídkou KanceláĜ / Seznamy / Vozidla.
Poznámky
x V seznamu vozidel nastavíme základní údaje o automobilu.
x Seznam vozidel informuje o kontrolách vozidla.
x Oddíl Celkové hodnoty informuje o celkovém množství naþerpaných pohonných
hmot, o poþtu ujetých kilometrĤ a o koneþném stavu tachometru.

3.2.3.3. Nastavení poþáteþního stavu tachometru
1.
2.
3.
4.

OtevĜete Vozidla volbou KanceláĜ | Seznamy | Vozidla.
Vyberte vozidlo, kterému chcete zmČnit poþáteþní stav tachometru.
V oddílu Poþáteþní stavy nastavte stav tachometru a nádrže.
Záznam uložte (F9).

3.2.3.4. Sledování jízd vozidla
1.
2.
3.
4.

5.
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OtevĜete Knihu jízd volbou Kniha jízd v nabídce KanceláĜ (CTRL+J).
Vyberte vozidlo v oknČ Obsah.
VytvoĜte nový záznam (Ctrl+N).
VyplĖte jednotlivá pole formuláĜe. V údaji Cesta mĤžete pomocí Navigátoru
(F12) vybrat cestu ze seznamu opakovaných cest. Automaticky se doplní údaje
Odkud, Kam a Vzdálenost. SamozĜejmČ, pokud jste ujeli více nebo ménČ
kilometrĤ, mĤžete tento údaj pĜepsat. Pokud využijete údaj Soukromá jízda,
mĤžete odlišit soukromé cesty od služebních. Pokud došlo k þerpání
pohonných hmot vyplĖte oddíl PHM. V þásti Náhrady mĤžete zadat napĜíklad
stravné.
Nový záznam uložte (F9).

Funkce (klávesa F10):
x Opakování záznamu - otevĜe dialog pro vytvoĜení opakované kopie aktuálního
záznamu
Poznámky
Ve Správci sestav (Ctrl+P) mĤžete vytisknout Knihu jízd, seznam Služebních a
soukromých jízd.

3.2.4. SpotĜeby energií
Program umožĖuje sledovat spotĜeby elektrické energie, plynu, vody, tepla pĜípadnČ
jakýchkoliv dalších mČĜitelných médií. Jednotlivá spotĜebovávaná média zadejte v
seznamu typĤ spotĜeb.
1. Seznam typĤ spotĜeb otevĜete nabídkou KanceláĜ / Seznamy / Typy spotĜeb.
Poznámky
x Typy spotĜeb se zobrazí v Obsahu ve formuláĜi sledování spotĜeb.
x Pro sledování spotĜeb na nČkolika místech (napĜ. ve více bytech, na chatČ)
založte samostatné záznamy.

3.2.4.1. SpotĜeby
1. Evidenci spotĜeb otevĜete volbou SpotĜeby v nabídce KanceláĜ.
Poznámky
x SpotĜeby slouží pro sledování spotĜeb energie, vody a plynu zadaných v typech
spotĜeb
x Ve Správci sestav mĤžete vytisknout Opis spotĜeb, MČsíþní souþty nebo zobrazit
spotĜeby v grafech. V grafu Porovnání spotĜeb mĤžete názornČ zjistit, která
spotĜeba nejvíce zatČžuje domácnost.

3.2.4.2. Nastavení poþáteþního stavu
Nastavení poþáteþního stavu mČĜidla spotĜeby
1.
2.
3.
4.

OtevĜete SpotĜeby.
Vyberte v oknČ obsah (Alt+B) spotĜebu EL ... elektĜina.
VytvoĜte nový záznam (Ctrl+Insert), do údaje SpotĜeba se pĜedvyplní zkratka.
VyplĖte jednotlivá pole formuláĜe. Do pole Poþáteþní stav a Koneþný stav zadejte
stejnou hodnotu aktuálního stavu mČĜidla spotĜeby. MĤžete zadat údaje pro
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jednu nebo dvČ rĤzné sazby (napĜ. pro základní a sníženou sazbu za elektrickou
energii).
5. Nový záznam uložte (Ctrl+Enter).

Poznámky
x Nastavení poþáteþního stavu ostatních spotĜeb se provádí stejným zpĤsobem.

3.2.4.3. Sledování spotĜeby elektĜiny
1. OtevĜete SpotĜeby.
2. Vyberte v oknČ obsah (Alt+B) spotĜebu EL ... elektĜina.
3. VytvoĜte nový záznam (Ctrl+Insert), do údaje SpotĜeba se pĜedvyplní zkratka,
kterou nemČĖte.
4. VyplĖte jednotlivá pole formuláĜe. Program do nového záznamu automaticky vloží
koneþný stav minulého období jako poþáteþní stav zadávaného období. Staþí
tedy zadat pouze stav elektromČru k zadanému datu do údaje Koneþný stav.
5. Nový záznam uložte (F9).
Poznámky
x Pro každý odeþet poþitadla, který chcete zaznamenat, vytvoĜte nový záznam v
agendČ spotĜeb.
x SpotĜebu elektĜiny mĤžete zaznamenávat za libovolné období. Nejmenším
sledovaným þasovým úsekem je však jeden den.

3.2.4.4. Sledování spotĜeby plynu, vody nebo tepla
Tyto spotĜeby lze sledovat stejným postupem jako spotĜebu elektĜiny.
Poznámky
x Pro sledování spotĜeby plynu, vody nebo tepla nevyplĖujte údaje vztahující se ke
snížené sazbČ.

3.2.4.5. Jak zjistím kolik budu platit
Výši nedoplatku nebo pĜeplatku lze zjistit snadno, jako rozdíl mezi souþtem záloh a
skuteþnou spotĜebou.
Pro konkrétní odeþet lze rozdíl mezi zaplacenou zálohou a skuteþným odbČrem zjistit
pĜímo v oknČ SpotĜeby v údaji Rozdíl.
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Pro celkový pĜehled o platbách za spotĜeby lze použít okno Typy spotĜeb políþko
K úhradČ, které obsahuje celkovou þástku za sledované období. Pro názornČjší
pĜehled o spotĜebách mĤžete také použít graf MČsíþní vývoj spotĜeb.
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4. Ovládání programu
4.1. Základní pojmy

x Okno - v tomto textu je pojmem okno myšleno okno obsahující tabulku se
seznamem záznamĤ, pĜípadnČ i obsahem a formuláĜem v horní þásti. Okno je
možné posunovat v rámci hlavního okna programu.
x FormuláĜ - formuláĜ je horní þást okna obsahující skupinu polí pro zadávání údajĤ
do záznamu.
x Tabulka - tabulka je v oknech umístČna v dolní þásti nebo zaplĖuje celé okno a
obsahuje jednotlivé záznamy v Ĝádcích a údaje ve sloupcích.
x Obsah - je okénko v levém horním rohu nČkterých oken. Lze jej vybrat klávesou
Alt+B. Obsahuje seznam jednotlivých skupin záznamĤ (zpravidla dokladových
Ĝad). Poklepáním myší na Obsah otevĜete odpovídající seznam.
x Pole - je okénko ve formuláĜi, do nČjž je možné zadat hodnotu jednoho údaje.
x Záznam -je skupina informací (údajĤ) o jednom subjektu. NapĜ. v adresáĜi jeden
záznam obsahuje informace o jedné osobČ.
x Kurzor -je ukazatel na místo, do kterého se zapíše právČ zadávaná hodnota. PĜi
pohybu po jednotlivých údajích je kurzor znázornČn jinou barvou pole nebo buĖky.
x Tabelátor - tabelátory urþují, na kterých údajích se bude pĜi zadávání dat
zastavovat kurzor.
x Duplikace - duplikace urþují, do kterých údajĤ se v novém záznamu automaticky
vyplní hodnota stejná jako v pĜedchozím záznamu.
x Nabídka, volba - seznam funkcí programu v horní þásti okna programu.
Jednotlivým položkám nebo ĜádkĤm nabídky se Ĝíká volby.
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x PĜíkaz - je zkrácené pojmenování výbČru volby z nabídky. Zapisujeme jej ve
formČ posloupnosti nabídek, které vedou k požadované volbČ, napĜ. pĜíkaz
KanceláĜ | Kniha Jízd.
x Údaj - je objekt, do kterého lze uložit jednu informaci napĜ. text, þíslo, datum apod.
V adresáĜi jsou údaje jako jméno, pĜíjmení, telefon a pod.
x Základní hodnota - je hodnota údaje, kterou program nastavuje jako
pravdČpodobnou. Základní hodnotu mají pouze nČkteré údaje. Nastaví se pĜi
vstupu do tČchto údajĤ v novém záznamu. Základní hodnotu mĤžete ruþnČ
pĜepsat. Kdykoliv pozdČji ji vyvoláte stisknutím mezerníku nebo klávesou Shift+F4.
x Pohled - je oznaþení pro nastavení stavu okna ve vztahu k zobrazovaným datĤm.
V pohledu mĤžete urþit, které údaje (sloupce) budou v tabulce viditelné, jejich
poĜadí, zpĤsob setĜídČní záznamĤ v tabulce, vybrané záznamy (Filtr), nastavení
TabelátorĤ a Duplikací.
x Filtr - je podmínka pro omezení výbČru urþitých záznamĤ.
x Vzor - je kopie záznamu nebo celého dokladu (napĜ. pĜíkazu k úhradČ) použitelná
pro vytvoĜení záznamu nebo dokladu.
x Klepnutí - je stisknutí levého tlaþítka myši pĜi ukázání kurzorem (šipkou) myši nad
nČjakým objektem.
x Poklepání - je dvojí stisknutí levého tlaþítka myši pĜi ukázání kurzorem (šipkou)
myši nad nČjakým objektem.

4.2. Klávesové zkratky a seznam funkcí
4.2.1. Klávesové zkratky pro otevĜení agend
Mapa programu
Hotovost
Bankovní výpisy
PĜíkazy k úhradČ
Plánované pĜíjmy a výdaje
PenČžní deník
AdresáĜ
Kniha jízd

Ctrl+M
Ctrl+H
Ctrl+B
Ctrl+R
Ctrl+O
Ctrl+D
Ctrl+A
Ctrl+J
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Nastavení domácnosti
Správce domácnosti
Správce sestav
Správce pohledĤ

Ctrl+E
Ctrl+F
Ctrl+P
Shift+Ctrl+F5

4.2.2. Ovládání v datových formuláĜích
Pohyb po údajích
První | poslední záznam
PĜedchozí | následující záznam

Stránka nahoru | dolĤ
První | poslední údaj záznamu
Vložení nového záznamu

PoĜizování nových záznamĤ
Potvrzení zadané hodnoty
Zrušení zmČn v záznamu
Uložení záznamu
Vstup do údaje
Duplikace údaje
Smazání záznamu
NaplnČní základní hodnoty údaje
Dnešní datum v datumovém údaji
Oznaþení záznamu nebo zrušení oznaþení
záznamu
Zrušení oznaþení všech záznamĤ
Posun na další oznaþený záznam
Posun na pĜedchozí oznaþený záznam
Hledání
Posun na další záznam s hledanou hodnotou
Filtrování záznamĤ – nastavení filtru
Vypnutí filtru
Zapnutí naposledy použitého filtru
VýbČr záznamĤ
Uložení záznamu jako vzor
VytvoĜení nového záznamu dle vzoru
ZmČna klávesnice
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Šipka vlevo, vpravo, nahoru a dolĤ
Ctrl+PgUp | Ctrl+PgDn
PgUp | PgDn – ve formuláĜi
Šipka nahoru | dolĤ – v tabulce
posun koleþkem myši - v tabulce
PgUp | PgDn – v tabulce
Home | End
Ctrl+Insert
Insert Insert (dvojí stisk)
Ctrl+N
Shift+F2 – vždy
F2 - dle nastavení programu
Enter
Esc
F9
Ctrl+Enter
Insert – vždy
F2 - dle nastavení
F4
Ctrl+Delete
Ctrl+Y
Shift+F4
Mezerník+Enter
* Enter
F8
Shift+šipka nahoru / dolĤ
Shift+F8
Alt+šipka dolĤ
Alt+šipka nahoru
F3
Ctrl+L
Alt+F3
Ctrl+F3
Ctrl+F3
Shift+F3
Ctrl+Alt+C
Ctrl+Alt+V
Alt+F8

4.2.3. Seznam klávesových zkratek
NápovČda
Vstup do údaje nebo poĜizování více záznamĤ (dle nastavení)
Hledání podle aktuálního údaje
Duplikace údaje
Úprava pohledu
Náhled sestavy
Oznaþení záznamu | zrušení oznaþení záznamu
Uložení záznamu
OtevĜení místní nabídky funkcí okna
PĜepínaþ mezi zobrazením pouze tabulky a zobrazením tabulky i
formuláĜe
Navigátor
F12
Místní nabídka agendy
Alt+F1
VČtšina voleb, tlaþítek nebo zadávacích boxĤ má v textu
Alt+klávesa
podtržené jedno písmeno. Pomocí klávesy Alt a tohoto písmene
vyvoláte odpovídající akci, nebo pĜíkaz nabídky
Alt+šipka nahoru / Posun na pĜedchozí / následující oznaþený záznam
šipka dolĤ
Provedení akce nebo potvrzení zadané hodnoty
Enter
ZavĜení okna nebo zrušení zmČn
Esc
Pohyb po údajích a v nabídkách
Šipky
Alt+šipka nahoru / Posun na pĜedchozí / následující oznaþený záznam
dolĤ
Shift+šipka nahoru Oznaþení pĜedchozího / následujícího záznamu
/ dolĤ
Ve formuláĜi posun na pĜedchozí záznam, v seznamu záznamĤ
PgUp
posun o stránku nahoru
Ve formuláĜi posun na následující záznam, v seznamu záznamĤ
PgDn
posun o stránku dolĤ
Posun na první údaj záznamu
Home
Posun na poslední údaj záznamu
End
Posun na první záznam
Ctrl+PgUp
Posun na poslední záznam
Ctrl+PgDn
Nastavení filtru
Alt+F3
ZmČna klávesnice
Alt+F8
Uložení záznamu jako vzor
Ctrl+Alt+C
VytvoĜení nového záznamu podle vzoru
Ctrl+Alt+V
Uložení záznamu
Ctrl+Enter
Vložení nového záznamu na konec
Ctrl+Insert
Smazání záznamu
Ctrl+Delete
PĜepnutí mezi okny
Ctrl+Tabulátor
PĜepínaþ mezi nastavením základní velikosti okna a uživatelem
Ctrl+F11
definované velikosti okna
Vypnutí filtru | zapnutí naposled použitého filtru
Ctrl+F3
ZavĜení okna
Ctrl+F4
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F8
F9
F10
F11
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Ctrl+F5
Ctrl+F6
Ctrl+M
Ctrl+F
Ctrl+H
Ctrl+B
Ctrl+R
Ctrl+O
Ctrl+A
Ctrl+E
Ctrl+D
Ctrl+N
Ctrl+P
Ctrl+Y
Ctrl+L
Insert
Insert Insert
Shift+Ctrl+F5
Shift+F2
Shift+F3
Shift+F4
Shift+F5
Shift+F6
Shift+F7

Kalkulaþka
PĜepnutí na další otevĜené okno
Mapa programu
Správce firem
Hotovost
Bankovní výpisy
PĜíkazy k úhradČ
Plánované pĜíjmy a výdaje
AdresáĜ
Nastavení firmy
PenČžní deník
Vložení nového záznamu
Správce sestav
Smazání záznamu
Posun na další záznam s hledanou hodnotou (po hledání F3)
Vstup do údaje
Vložení nového záznamu (stisknout dvakrát za sebou)
Správce pohledĤ
PoĜizování více záznamĤ
VýbČr záznamĤ – zobrazí místní nabídku pro výbČr a hledání
NaplnČní základní hodnoty údaje
Pohledy
Sestavy
Navigátor

4.3. Navigátor
Navigátor (F12) je užiteþná funkce, která usnadĖuje zadávání údajĤ tím, že otevĜe
okno pro výbČr hodnoty právČ zadávaného údaje. Navigátor nabídne akci, kterou
budete chtít nejpravdČpodobnČji použít.
x z údajĤ, které mají odpovídající seznam otevĜe seznam
x z datumu otevĜe KalendáĜ
x z þíselného údaje otevĜe kalkulaþku, pĜi otevĜení z tabulky DPH umožní pĜevzít
hodnoty základu danČ a DPH
x z údaje Variabilní symbol a Uhrazovaný doklad umožní výbČr záznamu z agendy

Plánované pĜíjmy a výdaje
Navigátor vyvoláte tak, že stisknete klávesu F12 nebo v místní nabídce (klepnutím
pravým tlaþítkem myši) vyberete volbu Navigátor. Po nastavení na záznam s
požadovanou hodnotu klávesou Enter pĜevezmete zpČt hodnotu klíþového údaje
(klávesou Esc lze opustit formuláĜ bez pĜevzetí hodnoty).
Seznamy slouží pro rychlý výbČr þasto používaných hodnot nebo textĤ.
PĜíklad:
1. KlepnČte do pole Text a stisknČte klávesu F12.
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2. OtevĜe se okno se seznamem Texty.
3. PĜidejte nový záznam a zadejte požadovaný text, napĜíklad nákup PHM.
4. PĜi poĜizování záznamĤ o nákupu PHM již nemusíte do pole Text znovu zadávat
celý text, staþí stisknout klávesu F12, vybrat záznam s požadovaným textem a
stisknout Enter.
Poznámky
x Navigátor mĤžete vyvolat také klávesou Ctrl+šipka nahoru nebo Shift+F7
x PĜi výbČru záznamĤ, je možné, že neuvidíte všechny záznamy. MĤže to být tím,
že máte nastaven filtr. Jakmile nastavíte filtr, zobrazí se pouze záznamy, které
vyhovují podmínce filtru. Aby se znovu zobrazily všechny záznamy, musíte filtr
vypnout (Nástroje | VýbČr záznamĤ | Vypnout filtr nebo Ctrl+F3). Budete-li chtít
opČt zobrazit pouze záznamy filtrované podle stejné podmínky, zapnČte filtr
(Nástroje | VýbČr)

4.4. Panely nástrojĤ
Panely nástrojĤ jsou objekty, které obsahují tlaþítka pro rychlou volbu
nejpoužívanČjších funkcí. V programu se používají tĜi panely nástrojĤ:
Panel funkcí
Panel agend
Panel navigace

Poznámky
x StandardnČ jsou panely nástrojĤ ukotveny v horní þásti okna (pod pruhem
nabídek), mĤžete je však na obrazovce kamkoli pĜemístit pĜetažením myší za
dvojitou svislou þáru na levém okraji panelu. MĤžete dokonce zmČnit jejich tvar
tak, aby vám nejlépe vyhovoval pro umístČní na pracovní plochu.

4.4.1. Panel funkcí
1. Panel funkcí obsahuje následující tlaþítka:

x
x
x
x
x
x

Správce domácností
Zálohování dat
Nastavení domácnosti
Nastavení programu
Nastavení zobrazení datového formuláĜe - formuláĜ i tabulka
Nastavení zobrazení datového formuláĜe - pouze tabulka
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x Základní nastavení velikosti formuláĜe
x Náhled pĜed tiskem

4.4.2. Panel agend
2. Panel agend obsahuje následující tlaþítka:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hotovost
Bankovní výpisy
PĜíkazy k úhradČ
Plánované pĜíjmy a výdaje
PenČžní deník
Druhy pĜíjmĤ a výdajĤ
Tiskopisy
AdresáĜ
SpotĜeby
Kniha jízd
KalendáĜ
Kalkulaþka
Tabulkový kalkulátor

4.4.3. Panel navigace
3. Panel navigace obsahuje následující tlaþítka:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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První záznam
PĜedchozí záznam
Následující záznam
Poslední záznam
Vložit záznam
Smazat záznamu
ZmČna záznamu
Uložení záznamu
Zrušení zmČn a obnova pĤvodního obsahu záznamu
Obnovení obsahu tabulky podle aktuálního stavu databáze

4.5. Datové formuláĜe
4.5.1. Popis datového formuláĜe
Základem pro práci s programem jsou datové formuláĜe. Skládají se zpravidla ze
dvou hlavních þástí - vlastního formuláĜe (detailu záznamu) a seznamu záznamĤ
(tabulky). Slouží k zadávání, prohlížení, opravám, mazání, hledání a tĜídČní
záznamĤ.
Tabulka v dolní þásti formuláĜe zobrazuje seznam záznamĤ nebo další související
údaje v dalších záložkách. Tabulky si mĤžete upravit podle vlastních pĜedstav.
ZpĤsoby zobrazení datových formuláĜĤ
x FormuláĜ a seznam záznamĤ - následující zobrazení datového formuláĜe
obsahuje obČ þásti - formuláĜ i seznam. V horní þásti (ve formuláĜi) jsou uvedena
datová pole, která mĤžete vyplnit požadovanými údaji. Datové pole vyplníte tak,
že do nČj klepnete myší a zadáte požadovanou hodnotu. Pole, jehož název má
první písmeno jinou barvou (v základním nastavení modré), je možné vyplnit
pomocí Navigátoru (F12) výbČrem údaje ze zobrazeného seznamu.
x Pouze seznam záznamĤ - zobrazení datového formuláĜe, kde je viditelný pouze
seznam záznamĤ
ZpĤsoby zobrazení formuláĜe lze pĜepínat v panelu funkcí klepnutím na
odpovídající tlaþítka nebo opakovaným stiskem klávesy (F11).

Záložky
Záložky obsahují více vzájemnČ propojených tabulek. Každá tabulka se nachází v
samostatné záložce. Požadovanou záložku vyberete tak, že na ni klepnete myší
nebo pomocí klávesové zkratky (klávesa Alt a písmeno, které je v názvu záložky
zvýraznČné). NapĜíklad u datového formuláĜe AdresáĜ najdete záložky Seznam,
Osoby a Úþty.
x záložka Seznam obsahuje seznam všech firem, osob nebo úĜadĤ v adresáĜi
x záložka Osoby uvádí údaje o osobách (zamČstnanci, rodinní pĜíslušníci, atd.)
vybrané firmy, osoby nebo úĜadu
x záložka Úþty obsahuje seznam úþtĤ vybrané firmy, osoby nebo úĜadu.
Ve formuláĜích, které mají záložky Seznam a Položky mĤžete pĜepnutí mezi
tČmito záložkami provést také poklepáním na tabulku nebo klávesou Ctrl+F7.
Stavový Ĝádek
Ve stavovém (spodním) Ĝádku jsou informace:
x O nastavení filtru a poþtu vybraných záznamĤ (pokud filtr není nastaven, jsou
zobrazeny všechny záznamy - ve stavovém Ĝádku je text "Vše")
x Stav aktuálního záznamu
57

x Struþná nápovČda k aktuálnímu (vybranému) údaji.
x Ve stavovém Ĝádku mohou být zobrazeny i další dĤležité údaje, jako napĜíklad
zĤstatek penČz v hotovosti þi na bankovním úþtu nebo souþet pĜíjmĤ a výdajĤ v
seznamu druhĤ.

Možnosti prvního pole - informace o filtru:
x Klepnutím zobrazíte informaci o poþtu záznamĤ a vybraných záznamĤ
x Klepnutím pravým tlaþítkem myši mĤžete otevĜít lokální nabídku.
x Poklepáním myší na prvním poli zleva vypnete filtr a nebo znovu nastavíte
naposled použitý filtr.

Symboly v záhlaví Ĝádku
Prohlížení
Editace
Nový záznam - po uložení záznamu vstoupí do režimu prohlížení (Ctrl+Insert)
Režim pĜidávání více nových záznamĤ - po uložení záznamu automaticky
vytvoĜí nový záznam (Shift+F2)
Viditelnost sloupcĤ
Do okna se zpravidla nevejdou všechny údaje, které byste chtČli vidČt. Sloupce, které
nevidíte si mĤžete zobrazit pomocí vodorovného posuvníku. Je však možné, že ani
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tak neuvidíte všechny údaje, které mĤže tabulka obsahovat. To, které údaje jsou v
seznamu viditelné a které ne, stejnČ jako jejich poĜadí, závisí na zvoleném pohledu.
Podrobné informace o pohledech najdete v kapitole Správce pohledĤ.
Roh tabulky
Klepnutím myší do políþka v levém horním rohu tabulky se otevĜe okno Vlastnosti
pohledu - souþasné nastavení.

ŠíĜka sloupcĤ
Množství zobrazených sloupcĤ mĤžete ovlivnit také zmČnou šíĜky sloupcĤ. ŠíĜku
sloupce zmČníte tak, že umístíte kurzor myši na pravý okraj záhlaví sloupce, tím
dojde ke zmČnČ symbolu kurzoru myši. StisknČte a držte levé tlaþítko myši a potom
pohnČte myší doleva pro zmenšení šíĜky sloupce, respektive doprava pro zvČtšení
šíĜky sloupce. Po dosažení požadované šíĜky sloupce tlaþítko myši uvolnČte. ŠíĜku
sloupcĤ mĤžete také nastavit ve Správci pohledĤ.

Poznámka
x Provedené zmČny šíĜky sloupcĤ jejich pĜetažením se neukládají jako nový
pohled. ZĤstanou však v rámci dané agendy zachovány i po novém spuštČní
programu do té doby, dokud v této agendČ nezvolíte jiný pohled. Chcete-li,
aby bylo možné se k tomuto uspoĜádání kdykoliv vrátit, uložte je jako nový
pohled. Podrobný popis najdete v kapitole Správce pohledĤ.
PoĜadí sloupcĤ
PoĜadí sloupcĤ mĤžete v datovém formuláĜi jednoduše zmČnit tak, že s kurzorem
myši umístČným na záhlaví sloupce stisknete a držíte levé tlaþítko myši a následnČ
myší pohnete smČrem doprava nebo doleva podle toho, kam chcete tento sloupec
pĜemístit. Po uvolnČní levého tlaþítka myši se vybraný sloupce pĜesune na nové
místo. Tímto zpĤsobem mĤžete zcela libovolnČ zmČnit poĜadí sloupcĤ v seznamu
záznamĤ.
TĜídČní záznamĤ
Záznamy mĤžete tĜídit abecednČ resp. podle þíselné hodnoty
x vzestupnČ (A…Z, resp. 0…9)
x sestupnČ (Z…A, resp. 9…0)
x netĜídit (záznamy se setĜídí podle tzv. primárního indexu - vČtšinou þísla
dokladu)
Záznamy setĜídíte klepnutím na záhlaví sloupce, podle kterého chcete záznamy
setĜídit. První klepnutí na záhlaví sloupce setĜídí záznamy vzestupnČ. Další klepnutí
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na záhlaví stejného sloupce je setĜídí sestupnČ. Další klepnutí na záhlaví stejného
sloupce zpĤsobí, že záznamy budou podle tohoto sloupce nesetĜídČné (budou
setĜídČné podle tzv. primárního indexu - vČtšinou þísla dokladu). SetĜídit záznamy lze
také v lokální nabídce volbou Údaj/ TĜídit vzestupnČ nebo TĜídit sestupnČ. Ve
formuláĜích s obsahem mĤžete tĜídit sestupnČ pouze tehdy, pokud je v obsahu
vybráno Vše.
Poznámka
x ZpĤsob tĜídČní podle tohoto sloupce poznáte podle indikátoru (malého
trojúhelníku) v záhlaví sloupce.
x Podle nČkterých údajĤ není možné provést setĜídČní nebo nelze použít tĜídČní
sestupné. Pokud program na požadavek setĜídČní nereaguje, nelze setĜídČní
provést.
vzestupnČ

sestupnČ

netĜídit

TĜídČní záznamĤ lze provést také tak, že klepnete do libovolné buĖky sloupce, podle
kterého chcete záznamy setĜídit a potom pokraþujete pomocí nabídky Nástroje | Údaj
a výbČrem jedné ze 3 možností TĜídit vzestupnČ, TĜídit sestupnČ, NetĜídit. Pokud není
možné podle vybraného údaje setĜídit, program setĜídČní neprovede.

4.5.2. PoĜízení nového záznamu
Nový záznam mĤžete poĜídit nČkolika zpĤsoby:
Klávesovou zkratkou Ctrl+Insert (nový záznam se pĜidá na konec tabulky)
Klávesovou zkratkou Ctrl+N (nový záznam se vloží pĜed aktuální záznam)
Dvojím stiskem klávesy Insert (nový záznam se vloží pĜed aktuální záznam)
Na Panelu navigace tlaþítkem Vložit.
Klávesou F2, pokud v Nastavení programu je Význam klávesy F2 nastaven na
Režim poĜizování nových záznamĤ.
x Volbou Nástroje | Záznam | Nový
x Klávesovou zkratkou Shift+F2 (vstoupí do režimu poĜizování více záznamĤ na
konec tabulky).

x
x
x
x
x

Režim pĜidávání nového záznamu je indikován znaménkem + v levém sloupci
aktuálního Ĝádku a ve stavovém Ĝádku. PĜi pĜidávání více záznamĤ na konec tabulky
se v prvním sloupci i ve stavovém Ĝádku objeví ++.
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4.5.3. Oprava, zmČna záznamu
1.
2.

Vyberte záznam, který chcete opravit.
Opravu pak mĤžete provést nČkolika zpĤsoby:
x pĜímým zápisem do údaje, který chcete zmČnit
x klepnutím na nabídku Nástroje | Záznam | Editovat.
x klepnutím na tlaþítko ZmČna záznamu v Panelu navigace.

4.5.4. Uložení záznamu
NovČ zadaný nebo zmČnČný záznam mĤžete uložit nČkolika zpĤsoby:
x Klávesou F9
x Klávesovou zkratkou Ctrl+Enter
x PĜesunem na jiný záznam - v tabulce šipkou nahoru nebo dolĤ, ve formuláĜi
PageUp, PageDown
Poznámka
PĜi uložení záznamu program v základním nastavení vyžaduje potvrzení akce.
Dotaz, zda se má záznam uložit, lze potlaþit v Nastavení programu.

4.5.5. Smazání záznamu
1.
2.

Vyberte záznam, který chcete smazat. VýbČr mĤžete provést klepnutím myší
nebo nastavením vybraného údaje klávesnicí.
Vlastní smazání lze provést nČkolika zpĤsoby:
x Klepnutím na nabídku Nástroje | Záznam | Smazat.
x Stisknutím kláves Ctrl+Delete.
x Stisknutím kláves Ctrl+Y
x Klepnutím na tlaþítko Smazat v Panelu navigace

Pokud chcete mazat z agendy PenČžní deník nebo Úþetní deník, musíte smazat
záznam z prvotní evidence (napĜ. v Bankovních výpisech).

61

4.5.6. Vyhledání záznamu
Jak záznamĤ pĜibývá, stává se vyhledání urþitého záznamu postupným procházením
pĜíliš zdlouhavé. Požadovaný záznam mĤžeme najít pomocí funkce Hledání (F3)
nebo pomocí Filtru.
Vyhledání záznamu
1.
2.

3.

4.

Vyberte údaj jehož hodnotu chcete vyhledat. (Vyhledávání se provádí podle
údaje, který je právČ aktuální.)
StisknČte klávesu F3. Ve stavovém pruhu okna se objeví název vyhledávaného
údaje a znak "=" (napĜ. "Text = ") následovaný zvýraznČnou hodnotou z
aktuálního údaje.
Zadejte za rovnítko hledanou hodnotu. Pokud je hodnota textová, bude se již v
prĤbČhu zadávání jednotlivých znakĤ posunovat aktuální záznam v tabulce a
ve formuláĜi na prĤbČžnČ nalezené záznamy.
Hledání ukonþete klávesou Enter, þímž se pĜesunete na nalezený záznam,
nebo klávesou Esc pro návrat na záznam, který byl aktuální pĜed hledáním.
Poznámka

Program pĜi hledání nerozlišuje malá a velká písmena.

x Pokud existuje více záznamĤ se stejnou hodnotou hledaného údaje, mĤžete se
pĜesunout na další záznam klávesou Ctrl+L.
x V pĜípadČ, že hledání (zápis hledané hodnoty) probíhá pomalu, zkuste tabulku
setĜídit podle hledaného údaje.

4.5.7. VýbČr záznamĤ podle filtru
Záznamy mĤžete vybrat také pomocí filtru. Okno filtru otevĜete pĜíkazem Nástroje |
VýbČr záznamĤ | Filtr.
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Použít - zobrazí záznamy vyhovující podmínce bez zavĜení okna VýbČr záznamĤ
OK - zobrazí záznamy vyhovující podmínce a zavĜe okno VýbČr záznamĤ
Storno - zruší provedené zmČny a zavĜe okno VýbČr záznamĤ
Historie - zde mĤžete vybrat již použitou podmínku bez nutnosti jejího nového
definování
Rozlišovat malá a VELKÁ - zatrhnete-li toto políþko, filtr pĜi podmínce "Text = Nov"
zobrazí všechny záznamy
zaþínající ve sloupci Text na "Nov" ale nikoliv na "nov"
To, že máte vybrané jen nČkteré záznamy (zapnutý filtr) je indikováno textem VýbČr v
levém okénku stavového Ĝádku.
Poznámky
x Jakmile definujete filtr, zobrazí se pouze záznamy, které vyhovují definované
podmínce filtru. Aby se znovu zobrazily všechny záznamy, musíte filtr vypnout
(Nástroje | VýbČr záznamĤ | Vypnout filtr nebo Ctrl+F3). Budete-li chtít opČt
zobrazit pouze záznamy filtrované podle stejné podmínky, zapnČte filtr (Nástroje |
VýbČr záznamĤ | Zapnout filtr nebo Ctrl+F3).
x Informace o tom, zda je filtr nastaven a o poþtu vybraných záznamĤ najdete v
prvním poli stavového Ĝádku formuláĜe. Viz. kapitola Popis datového formuláĜe,
Stavový Ĝádek.

63

4.5.8. Význam barev
Barvy se v datových formuláĜích používají pro odlišení rĤzných typĤ údajĤ a
záznamĤ. PĜi základním nastavení barev mají následující význam:
Pozadí tabulky
SvČtle šedé
záznamy vzniklé v jiné agendČ
Šedé
uhrazené záznamy pohledávkách a závazcích (plánovaných pĜíjmech a
výdajích)
TmavČ šedé záznamy, které jsou mimo zpracovávané období
Žluté
oznaþené záznamy (klávesou F8)
Písmo
ýerné - ruþnČ zadávané údaje. Barva mĤže být jiná v závislosti na nastavení
Windows.
Modré - vypoþtené údaje, které program poþítá automaticky bez možnosti je pĜepsat.
ýervené - záporné hodnoty (ruþnČ zadané i vypoþtené).
Modré první písmeno - možnost otevĜít seznam Navigátorem (F12).

NČkteré barvy mĤžete zmČnit. Nastavení lze provést pro celý program v
Nastavení programu nebo pouze pro aktuální formuláĜ v systémové nabídce okna
klepnutím myší na ikonu v levé þásti titulkového pruhu okna.

4.6. Konvence
Ve formuláĜích pro zadávání tiskopisĤ se setkáte s nČkolika barvami, které slouží k
odlišení urþitých vlastností údajĤ.
ýerné - ruþnČ zadávané údaje. Barva mĤže být jiná v závislosti na nastavení
Windows.
Modré - vypoþtené údaje, které program poþítá automaticky bez možnosti je pĜepsat.
ýervené - záporné hodnoty (ruþnČ zadané i vypoþtené).
SvČtle šedé - údaje nebo záznamy, které nemĤžete mČnit. Zpravidla vypoþtené
údaje, nebo ty jejichž možnost zadání závisí na nastavení nebo
hodnotách jiných údajĤ.
Modré první písmeno - možnost otevĜít seznam Navigátorem (F12).

64

Barvu pozadí okna mĤžete zmČnit nebo vypnout pomocí nabídky ZmČnit barvu,
která se otevĜe po klepnutí na ikonu v levém horním rohu okna. MĤžete si vybrat,
jestli použijete spoleþné nastavení nebo individuální nastavení barev pro formuláĜ.
Zaškrtnutím políþka Základní nastavení se u tohoto formuláĜe vrátíte k výchozím
barvám. Zaškrtnete-li políþko Používat spoleþné nastavení, použijí se u tohoto
formuláĜe barvy nastavené v oknČ Nastavení programu.
PĜi nastavení Windows na zobrazení 256 barev pozadí formuláĜĤ pĜíliš
neodpovídá. Pokud chcete vidČt lepší barvy zkuste si nastavit poþet barev systému
Windows na více než 256. Pokud máte moderní grafickou kartu a monitor,
doporuþujeme souþasnČ nastavit rozlišení monitoru na 800x600 bodĤ nebo ještČ
lépe na 1024x768 bodĤ. Budete tak vidČt na obrazovce vČtší plochu a získáte vČtší
pĜehled.
Nastavení mĤžete provést tak, že klepnete pravým tlaþítkem myši kdekoliv na
pracovní ploše Windows a vyberete volbu Vlastnosti. V dialogu Nastavení obrazovky
vyberete záložku Nastavení, kde zmČníte poþet barev a pĜípadnČ rozlišení monitoru.
Pozor! Pokud zvolíte pĜíliš vysoké rozlišení nebo poþet barev, které váš monitor
nezvládne, nebude na obrazovce vidČt nic nebo se obraz rozpadne. V takovém
pĜípadČ chvíli vyþkejte a nastavení se vrátí do pĤvodního stavu. MĤžete také požádat
zkušenČjšího kolegu o pomoc pĜi nastavení zobrazení. VČtšina moderních poþítaþĤ a
monitorĤ umožĖuje nastavení 1024x768 bodĤ pĜi zobrazení HighColor. Práce ve
Windows je pĜi takovém nastavení pĜíjemnČjší.
Oznaþení stavu záznamu v tabulce
PĜi práci s tabulkami obsahujícími jednotlivé záznamy (seznamy, tabulka vozidel v
SD) se mĤže aktuální záznam nacházet v nČkolika stavech indikovaných ikonou v
levém sloupci tabulky:
Režim prohlížení
Editace (byly provedeny zmČny)
Nový záznam
Režim nových záznamĤ na konci (Shift+F2)
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5. Funkce programu
5.1. Mapa programu
V oknČ Mapa programu se názornČ zobrazuje struktura programu a jeho jednotlivé
moduly, které odtud mĤžete jednoduše spouštČt klepnutím myší na jejich obrázky.
Mapu zobrazíte pĜíkazem Soubor | Mapa programu.
Mapu programu doporuþujeme využívat zejména pro seznamování se s programem.
Budete tak mít neustále pĜehled o jeho struktuĜe a nemĤžete se v nČm ztratit.
Prozkoumejte s její pomocí celý program. Ukažte myší na jednotlivé obrázky a
seznamte se s jednotlivými funkcemi programu. Nebojte se na kterýkoliv obrázek
klepnout a otevĜít tak odpovídající okno. MĤžete jej kdykoliv zavĜít klávesou Esc a
vrátit se zpČt do Mapy. Zpoþátku budou nČkteré obrázky zašedlé a neaktivní (pĜi
ukázání myší se kurzor zmČní na pĜeškrtnutý kroužek). Tyto funkce nejsou z
nČjakého dĤvodu dostupné, napĜ. proto, že není vybrána nebo zavedena žádná
firma, funkce pĜísluší k jinému typu úþetnictví (jednoduché, podvojné), popĜípadČ
není funkce v této verzi podporována.

5.2. Zpracovávané domácnosti
Správce domácností umožĖuje pĜidávat a mazat sledované domácnosti. Spustíte jej
pĜíkazem Soubor / Domácnosti, nebo klepnete v Panelu funkcí na tlaþítko OtevĜít
správce domácností.
Objeví se okno Domácnosti se seznamem všech evidovaných domácností. Aktuální
domácnost (ta, se kterou pracujete) je oznaþena zatržením.

1. Práce s jinou domácností - KlepnČte na název požadované domácnosti,
klepnČte na tlaþítko Použít a na tlaþítko ZavĜít.
2. Smazání domácnosti - KlepnČte na název požadované domácnosti, klepnČte na
tlaþítko Smazat. Objeví se potvrzující dialogové okno "Opravdu chcete smazat
XY?". Klepnete-li na tlaþítko Ne, smazání se neprovede a domácnost zĤstane
zachovaná. Klepnete-li na tlaþítko Ano, domácnost se smaže a program se
zeptá, zda-li má také fyzicky smazat data XY z disku.
3. Založení nové domácnosti - Novou domácnost založíte klepnutím na tlaþítko
Nová. Dále postupujte podle popisu v kapitole Zavedení nové domácnosti.
4. Vyhledat - V seznam domácností lez pomocí této funkce okamžitČ najít
požadovanou domácnost. Pomocí klávesy (F3) se pĜepne na tuto funkci. Pro
vyhledání další firmy jejíž oznaþení obsahuje text zadaný v okénku Vyhledat lze
pomocí kombinace kláves (Ctrl+L).
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5.3. Pohledy
Pohled urþuje zpĤsob zobrazení záznamĤ v datovém formuláĜi. Daný pohled se vždy
vztahuje pouze k urþité agendČ. Pro každou agendu mĤžete definovat libovolné
množství pohledĤ. Obsahuje-li agenda v datovém formuláĜi záložky, mĤžete
definovat pohled zvlášĢ pro každou záložku. Program po instalaci obsahuje pro
každý formuláĜ jeden nebo více pĜeddefinovaných pohledĤ. Jsou to pohledy
systémové, které není možné zmČnit ani zrušit. Systémové pohledy jsou zobrazeny
tuþnČ. Vždy je pĜipraven nejménČ jeden pohled a to Základní.
Pomocí pohledu mĤžete urþit:
x
x
x
x
x

Sloupce - viditelnost a poĜadí sloupcĤ v seznamu záznamĤ
Filtr - výbČr záznamĤ
TĜídČní záznamĤ
Duplikaci údajĤ pĜi zadávání nových hodnot
Tabelátory - údaje, na kterých se zastaví kurzor

VýbČr pohledu
Pohled mĤžete vybrat z již definovaných pohledĤ nČkolika zpĤsoby:
x Klepnutím na pĜíkaz Nástroje | Pohledy a výbČrem pohledu.
x Pomocí klávesové zkratky Shift+F5 a výbČrem pohledu.
Doþasná úprava pohledu - souþasné nastavení
Pokud potĜebujete jednorázovČ a doþasnČ zobrazit údaje jiným zpĤsobem, mĤžete
tak uþinit stejnČ jako pĜi výbČru pohledu s tím rozdílem, že vyberete pĜíkaz Úprava
pohledu (F5) a upravíte pohled Vlastnosti pohledu - souþasné nastavení. Provedené
zmČny pohledu se neukládají jako nový pohled. ZĤstanou však v rámci dané agendy
zachovány i po novém spuštČní programu do té doby, dokud v této agendČ nezvolíte
jiný pohled. Chcete-li, aby bylo možné se k tomuto uspoĜádání kdykoliv vrátit, uložte
je jako nový pohled.
Nový pohled
Nový pohled se definuje pomocí Správce pohledĤ. Správce pohledĤ spustíte stejnými
zpĤsoby jako pĜi výbČru pohledu s tím rozdílem, že vyberete pĜíkaz Správce pohledĤ
(Ctrl+Shift+F5).
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Klepnete-li na tlaþítko:
x Nový - vytvoĜí se nový pohled. Podrobnosti viz. VytvoĜení nového pohledu.
x Kopie - vytvoĜí kopii vybraného pohledu. Tento postup je vhodný pro nový pohled,
který se od stávajícího liší velmi málo, nemusíte znovu definovat všechna
nastavení pohledu.
x Smazat - smaže vybraný pohled.
x Vlastnosti - zobrazí vlastnosti daného pohledu, které zde mĤžete i upravit.
x Použít - vybraný pohled se nastaví jako aktuální.
x ZavĜít - zavĜe se okno Pohledy
VytvoĜení nového pohledu
Nový pohled vytvoĜíte klepnutím na tlaþítko Nový.
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V otevíracím seznamu ýást pohledu vyberete, které záložky dané agendy se bude
nový pohled týkat.
Záložka Sloupce
Záložka Sloupce urþuje, které sloupce a v jakém poĜadí budou v daném pohledu
viditelné a šíĜku jednotlivých sloupcĤ. Klepnutím do þtvereþku vlevo od názvu
sloupce urþíte, zda bude sloupec v pohledu viditelný nebo ne (zatrženo = viditelný).
Jeho šíĜku mĤžete zadat do pole ŠíĜka sloupce.
PoĜadí viditelných sloupcĤ urþíte tak, že klepnete na název požadovaného sloupce,
jehož poĜadí chcete zmČnit a potom na jedno z tlaþítek ZmČna poĜadí sloupce podle
požadovaného smČru zmČny poĜadí. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud
nedosáhnete zamýšleného výsledku. MĤžete také stisknout a držet levé tlaþítko myši
na sloupci, který chcete pĜesunout, a pĜetáhnout jej nahoru nebo dolĤ.
Poznámka
x Pokud chcete v pohledu zobrazit pouze nČkolik málo sloupcĤ respektive témČĜ
všechny, klepnČte na tlaþítko Zrušit vše resp. Nastavit vše. Nebudete tak muset u
všech názvĤ sloupcĤ mČnit nastavení jejich viditelnosti, pouze u tČch, které chcete
resp. nechcete zobrazit.
Záložka Filtr
Záložka Filtr umožĖuje zobrazit pouze ty záznamy, které splĖují urþitou podmínku.
Podmínku definujete pomocí tlaþítka Nový výbČr a dále postupujete podle popisu v
kapitole Jak vybrat záznam podle podmínky.
Chcete-li použít nČkterý z dĜíve zadaných výbČrĤ, vyberete jej tak, že klepnete na
požadovanou podmínku v otevíracím seznamu Historie a potom klepnete na tlaþítko
Použít. Zobrazí se pouze ty záznamy, které splĖují danou podmínku.
Tlaþítkem Smazat vymažete aktuální podmínku z okna Podmínka pro výbČr záznamĤ
(v seznamu Historie zĤstane podmínka zachovaná pro pĜípadné nové použití).
PĜíklad: Máte-li v Pohledu definované sloupce KĜestní jméno a PĜíjmení, budou
zobrazeny pouze tyto dva sloupce. Jestliže zadáte podmínku Titul = Ing., potom se
zobrazí pouze ta kĜestní jména a pĜíjmení, která se honosí titulem Ing., pĜestože
sloupec Titul není v pohledu zobrazený.
Záložka TĜídČní
Záložka TĜídČní urþuje, podle kterých údajĤ a v jakém poĜadí budou záznamy
setĜídČny. Záznamy budou setĜídČny podle sloupcĤ, jejichž název je zatržený. SmČr
setĜídČní urþuje první údaj, nastavení u ostatních zaškrtnutých údajĤ se neprojeví.
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Záložka Tabelátory
Tabelátory slouží k nastavení pohybu kurzoru (zvýraznČného aktuálního údaje)
pouze po zvolených údajích. Pokud mají nČkteré údaje nastavený tabelátor, potom
se stisknutím klávesy Enter posunete až na další údaj s nastaveným tabelátorem.
Záložka Duplikace
Záložka Duplikace urþuje, které údaje se budou pĜi poĜizování nových záznamĤ do
nich kopírovat. Zatržením požadovaných názvĤ sloupcĤ si ušetĜíte práci pĜi zadávání
opakujících se údajĤ - program je zadá za vás.
Uložení nového pohledu
Po definování všech požadovaných vlastností nového pohledu klepnČte na tlaþítko
OK. Zobrazí se dialogové okno Uložit pohled jako. Do pole Název zadejte název
vašeho nového pohledu, nebo klepnČte na položku v seznamu Existující pohledy,
upravte zkopírovaný název v poli Název a klepnČte na tlaþítko Uložit. Klepnete-li na
tlaþítko Storno, nový pohled se neuloží a vrátíte se zpČt do okna Správce pohledĤ,
kde mĤžete pokraþovat v úpravách nového pohledu.

5.4. Vzory
PĜi zadávání þasto se opakujících záznamĤ si mĤžete ušetĜit þas tím, že takový
záznam uložíte jako vzor. Do vzoru se, kromČ údajĤ které jednoznaþnČ identifikují
záznam, ukládají všechny ostatní údaje. Údaje, které jsou v novém záznamu jiné,
pĜepište podle skuteþnosti.
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Vzory mĤžete vytváĜet, vkládat a mazat pomocí stisknutí pravého tlaþítka myši v
jednotlivých agendách a použít volbu Vzory.
VytvoĜení nového vzoru
1.
2.
3.

4.

Vyberte záznam, který bude sloužit jako nový vzor.
StisknČte pravé tlaþítko myši a použijte Vzory | VytvoĜit nový vzor (Ctrl+Alt+C).
V oknČ Uložit vzor jako zadejte do pole Název jméno nového vzoru. Název by
mČl být odlišný od již existujících vzorĤ uvedených v seznamu Existující vzory,
v opaþném pĜípadČ bude starý vzor se stejným názvem nahrazen tímto novým
vzorem.
KlepnČte na tlaþítko Uložit.

Máte-li již vzory vytvoĜeny, mĤžete pomocí nich vkládat nové záznamy.
Vložení nového záznamu podle vzoru
1.
KlepnČte na tlaþítko Vložit nový záznam podle vzoru (Ctrl+Alt+V).
2.
Vyberte vzor z jeho podnabídky.
3.
Po vložení nového záznamu opravte údaje, napĜ. Datum a ýástka tak, aby
odpovídaly skuteþnosti.

5.5. KalendáĜ
KalendáĜ spustíte volbou KanceláĜ | KalendáĜ nebo klepnutím na tlaþítko
v
panelu nástrojĤ. V kalendáĜi mĤžete mČnit podle potĜeby zobrazení þasu podle
jednotlivých dnĤ, týdnĤ a celého roku. Toto zobrazení zmČníte pomocí lokální
nabídky na pravé tlaþítko myši v levé þásti okna. Okno kalendáĜe je rozdČleno na dvČ
þásti. V levé þásti jsou zobrazeny jednotlivé dny, týdny a mČsíce podle zpĤsobu
zobrazení. Zde mĤžete do libovolných þasových úsekĤ pĜidávat události.
Události slouží k rozvržení vašeho þasu. Událost pĜidáte tímto zpĤsobem:
1.
KlepnČte v levém oknČ kalendáĜe v tabulce þasu pravým tlaþítkem myši a z
nabídky vyberte Nová událost.
2.
VyplĖte pĜedmČt události, popĜípadČ další údaje a nastavení. Pokud chcete,
zaškrtnČte volbu PĜipomenout a program vás upozorní zvukovým signálem.
3.
KlepnČte na tlaþítko OK.

5.6. Kalkulaþka
Kalkulaþku spustíte pĜíkazem KanceláĜ | Kalkulaþka (Ctrl+P). MĤžete pracovat ve
dvou režimech. Režim kalkulaþky je dán zatržením nebo nezatržením políþka DPH:
x Kalkulaþka s historií výpoþtĤ - v tomto režimu kalkulaþka ctí matematická
pravidla, takže zadáte-li výraz 1+2*3, dostanete správný výsledek 7 a nikoliv
nesprávný 9. Výsledek výpoþtu získáte klepnutím myší na tlaþítko = nebo
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stisknutím klávesy Enter. Klepnete-li na tlaþítko otevíracího seznamu v poli Výraz,
mĤžete znovu vyþíslit již zadané výrazy bez jejich nového zadávání. Pokud jste
spustili kalkulaþku pomocí Navigátoru (F12) z þíselného údaje, mĤžete hodnotu
klávesou Enter pĜevzít zpČt.
x DaĖová kalkulaþka - Nastavte volbu Zobrazit výpoþt DPH a zadáte-li libovolné
þíslo, kalkulaþka nabídne nČkolik možných variant výpoþtu þástek základu danČ a
DPH.

5.7. Tabulkový kalkulátor
Tabulkový kalkulátor je pĜedevším urþen pro zobrazení obsahu jednotlivých datových
tabulek (agend programu), jejich pĜípadnou úpravu a následný export do Microsoft
Excelu nebo do jiné podobného tabulkového kalkulátoru.
V tabulce mĤžete mČnit vlastnosti bunČk, mazat a pĜidávat buĖky, vkládat a mazat
sloupce a Ĝádky. Je možné použít nČkteré matematické a statistické funkce.
Možnosti práce s tabulkovým kalkulátorem:
x
x
x
x
x
x
x
x

uložení a naþtení tabulky pomocí souborĤ typu XLS (Microsoft Excel)
formátování bunČk
spojování a rozdČlování bunČk, operace s Ĝádky a sloupci
tĜídČní dat vzestupnČ a sestupnČ
skrytí a zobrazení sloupcĤ, ĜádkĤ
zmČna velikosti buĖky, Ĝádku, sloupce
vrácení poslední operace zpČt
možnost použití matematických a statistických výpoþtĤ

Seznam funkcí:
Základní matematické funkce:
PĜíklad
Popis
= A5 + B1 PĜidává hodnotu prvního argumentu k hodnotČ buĖky
+
- = A5 - B1
Vypoþte rozdíl mezi hodnotami bunČk
* = A2 * A3
Násobí hodnoty v buĖkách
/ = A1 / PI() DČlí hodnoty v buĖkách
^ = B1 ^ A2 UmocĖuje hodnotu v první buĖce na exponent, který odpovídá
hodnotČ druhé buĖky
Logické operátory:
PĜíklad
Popis
= = A1=A2 Rovnost (vrací hodnotu PRAVDA, pokud jsou si buĖky rovné)
= A1<>B2 Nerovnost (vrací hodnotu PRAVDA, pokud si buĖky nejsou rovné)
<>
< = A1<B1 Menší než (vrací hodnotu PRAVDA, když je hodnota prvního
argumentu nižší, než hodnota druhého)
> = A1>100 VČtší než (vrací hodnotu PRAVDA, když je hodnota prvního
72

argumentu vyšší, než hodnota druhého)
= A2<=C4 Menší nebo rovno (vrací hodnotu PRAVDA, pokud je hodnota prvního
<=
argumentu nižší nebo rovna hodnotČ druhého)
=
VČtší nebo rovno (vrací hodnotu PRAVDA, pokud je hodnota prvního
>= A2>=1.57 argumentu vyšší nebo rovna hodnotČ druhého)
Statistické funkce:
PĜíklad
AVERAGE
=AVERAGE(A1:A5)=AVERAGE
(10.3, 9.1)
AVERAGEA

COUNT

Popis
Vypoþte prĤmČr hodnot v
závorce

=AVERAGEA(A1:A5)

Vrátí prĤmČr (aritmetický prĤmČr)
hodnot v seznamu argumentĤ.
K þíslĤm je navíc ve výpoþtu
zahrnut i text a logické hodnoty
PRAVDA a NEPRAVDA
=COUNT(A1:A4)=COUNT(1, 5, 8) Vrátí poþet bunČk, které obsahují
þísla, a poþet þísel v seznamu
argumentĤ

COUNTA

=COUNTA(A1:A4)

Vypoþte hodnotu neprázdných
bunČk v rozsahu
=COUNTBLANK(A1:E1)
Vypoþte hodnotu prázdných
COUNTBLANK
bunČk v rozsahu
MAX
=MAX(A1:D1)=MAX(A1, 100, C2) Vrací nejvyšší hodnotu z rozsahu

MIN

=MIN(A1:D1)=MIN(0, C2)

SUM

=SUM(A1:C12)=SUM(A1, 3.14,
1.57)

Vrací nejnižší hodnotu z rozsahu

Seþte všechna þísla v oblasti
bunČk

Logické funkce:
PĜíklad
Popis
AND =AND(1<B4, B4<100) Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud všechny argumenty
jsou PRAVDA; vrátí hodnotu NEPRAVDA, pokud
alespoĖ jeden z argumentĤ je NEPRAVDA.
=FALSE()
Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA
FALSE
IF
=IF(A10<=100, "Within Vrátí urþitou hodnotu, pokud je zadaná podmínka
budget", "Over
vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud
je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA
budget")
NOT =NOT(1>D4)
Neguje hodnotu argumentu. Funkci NE použijte, když
se chcete ujistit, že hodnota není rovna nČjaké
konkrétní hodnotČ.
OR
=OR(A1>=10, A1<=– Vrátí logickou hodnotu PRAVDA, jestliže alespoĖ
jeden z argumentĤ má hodnotu PRAVDA. Jsou-li
10)
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TRUE =TRUE()

všechny argumenty NEPRAVDA, vrátí logickou
hodnotu NEPRAVDA
Vrátí logickou hodnotu PRAVDA

Další funkce pro pokroþilé uživatele (shodné s funkcemi v Microsoft Excel
nebo s aplikacemi podobného typu):
DATE, DAY, HOUR, MONTH, MINUTE, NOW, SECOND, TIME, TODAY,
WEEKDAY, YEAR, CONCATENATE, DOLLAR, FIXED, LEFT, LEN, LOWER, MID,
RIGHT, TRIM, UPPER, ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISLOGICAL, ISNA,
ISNONTEXT, ISNUMBER, ISTEXT, ABS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH, ATAN,
ATAN2, ATANH, CEILING, COS, COSH, COUNTIF, DEGREES, EVEN, EXP

5.8. Tiskové sestavy
Správce sestav slouží k zobrazení a tisku výstupních sestav a grafĤ. Nabízí pokroþilé
funkce: mĤžete si vybrat, kterou sestavu budete tisknout, jaké období bude
zahrnovat, na které tiskárnČ budete danou sestavu tisknout, poþet kopií a mĤžete si
definovat vlastní sestavy.
Správce sestav spustíte:
x Pomocí klávesové zkratky Ctrl+P.
x Klepnutím na pĜíkaz hlavní nabídky Soubor | Sestavy.
x V místní nabídce datového formuláĜe pĜíkazem Sestavy | Správce sestav.
x Základní sestava - každá agenda mĤže mít nastavenu jednu sestavu jako
základní, která se automaticky zobrazí jako Náhled pĜed tiskem po stisknutí
klávesy F6 nebo která se vytiskne pĜi použití pĜíkazu Tisk (Alt+F6) z nabídky
Soubor. Základní sestava je ve Správci sestav zobrazena tuþnČ.
x Nastavení jiné základní sestavy - nad oznaþenou sestavou otevĜete místní
nabídku (napĜ. pravým tlaþítkem myši) a vyberte pĜíkaz Nastavit jako základní
sestavu. Základní sestava se tiskne z formuláĜe agendy klávesou F6.
x Tisk jiné než základní sestavy - klepnČte na požadovanou sestavu a klepnČte na
tlaþítko Tisk. Sestavu mĤžete pĜed tiskem zkontrolovat klepnutím na tlaþítko
Náhled.
x Záložka Sestava - pomocí polí Období od a Období do mĤžete omezit období,
které má sestava zahrnovat. U nČkterých sestav (napĜíklad AdresáĜ) nejsou tato
pole dostupná - nemají pro nČ totiž uplatnČní.
x Rozsah tisku - rozsah tisku mĤžete omezit pomocí pĜepínaþe v tomto
skupinovém rámeþku
x Poþet kopií - do pole Poþet kopií zadejte požadovaný poþet výtiskĤ dané sestavy
x Tisk sestavy - máte-li více tiskáren, mĤžete v pĜípadČ potĜeby tisknout rĤzné
sestavy na rĤzných tiskárnách. Staþí, když klepnete na požadovanou sestavu a
pĜepínaþem jí pĜiĜadíte buć Výchozí tiskárnu programu nebo klepnete na pĜepínaþ
Jiná tiskárna a vyberete ji z otevíracího seznamu pod pĜepínaþem.
x Výchozí tiskárna programu - výchozí tiskárnu programu vyberete z otevíracího
seznamu v záložce Tiskárna. Další parametry zadáte podle návodu k vaší
tiskárnČ. Klepnutím na tlaþítko Vlastnosti mĤžete upravit nastavení vaší tiskárny.
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Vzhled tohoto okna a možnosti v nČm uvedené již však závisí na konkrétním typu
(ovladaþi) tiskárny.
Náhled sestavy zobrazíte také klávesou Enter pĜi vybrané sestavČ nebo
poklepáním myší na název sestavy.
Pokud nelze sestavu zobrazit ani vytisknout - jsou neaktivní (šedým textem)
tlaþítka Náhled, Tisk a pole pro zadání období, mĤže to být zpĤsobeno tím, že v
operaþním systému není nainstalována žádná tiskárna.

5.8.1. Prohlížeþ sestav
Každou sestavu mĤžete nechat zobrazit na monitoru nebo pĜímo vytisknout na
tiskárnu, viz. Správce sestav. PĜi zobrazení sestavy na monitoru (náhled) se otevĜe
okno Prohlížeþe sestav, které umožĖuje:
x pohybovat sestavou v rámci stránky - šipkami nahoru, dolĤ, doleva, doprava
x listovat mezi stránkami - klávesami PageUp a PageDown
x pĜejít na požadovanou stránku - zadáním þísla stránky do pole Strana v nástrojové
lištČ
x nastavit velikost zobrazení sestavy - nastavením hodnoty pole Lupa v nástrojové
lištČ
x pĜizpĤsobit velikost sestavy velikosti okna - tlaþítky nástrojové lišty
x vytisknout sestavu na tiskárnČ
x vytisknout sestavu s výbČrem stran a možností nastavení tiskárny
x uložit sestavu jako soubor ve formátu:
x text (TXT) - sestava jako bČžný text
x text s oddČlením údajĤ (CSV) - formát vhodný pro import do jiných programĤ
x hypertextový dokument (HTM) - formát pro publikaci na Internetu
x soubor tabulkového procesoru MS Excel (XLS)
x formátovaný text (RTF) - pro otevĜení v textových editorech napĜ. MS Word, se
zachováním formátování
x obrázek (WMF)
x poslat sestavu elektronickou poštou jako obrázek (WMF)
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Sestavu mĤžete nechat zobrazenou na monitoru jak dlouho budete potĜebovat a
pracovat mezitím v jiných oknech. SouþasnČ mĤžete mít zobrazeno nČkolik sestav.

5.8.2. Opis, automatická sestava
Program umožĖuje snadno vytvoĜit opis údajĤ z jednotlivých agend a to i vþetnČ
souþtovaných údajĤ. Záznamy a údaje, které máte zobrazeny v tabulce kteréhokoliv
formuláĜe mĤžete pĜevést do sestavy stisknutím klávesy (Shift+Alt+F6). VytvoĜí se
sestava, která odpovídá tabulce formuláĜe, navíc obsahuje souþtový Ĝádek, ve
kterém jsou souþty sloupcĤ obsahující þíselné údaje. Sestavu mĤžete vytisknout
klávesou F6.
S pomocí PohledĤ si mĤžete vytváĜet jednoduché vlastní sestavy:
1.
OtevĜete formuláĜ libovolné agendy.
2.
OtevĜete vlastnosti pohledu klávesou F5.
3.
MĤžete nastavit výbČr a poĜadí sloupcĤ v záložce Sloupce.
4.
MĤžete nastavit požadovaný filtr pro výbČr záznamĤ v záložce Filtr.
5.
MĤžete nastavit tĜídČní záznamĤ v záložce TĜídČní.
6.
Nastavte pohled tlaþítkem OK.
7.
VytvoĜte sestavu klávesou (Shift+Alt+F6) nebo výbČrem z nabídky pro tisk
(Shift+F6).
Poznámky
x Sestavu mĤžete uložit do nČkolika rĤzných formátĤ stisknutím tlaþítka
v
nástrojové lištČ okna sestavy.
x VytvoĜený pohled mĤžete uložit pro pozdČjší zobrazení sestavy pomocí Správce
pohledĤ (Shift+Ctrl+F5) z formuláĜe (po zavĜení okna se sestavou). Ve Správci
pohledĤ stisknČte tlaþítko Nový, objeví se okno pro nastavení pohledu, kde
stisknete tlaþítko OK. V dalším dialogu zadejte jméno novČ vytváĜeného pohledu.
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5.9. Export a import dat
Program umožĖuje export a import dat každé z tabulek programu v textovém formátu
s oddČlenými údaji (CSV).
Export
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OtevĜete agendu nebo tabulku, kterou chcete exportovat.
KlepnČte nad formuláĜem nebo tabulkou pravým tlaþítkem myši a vyberte z
lokální nabídky volbu Export.
V záložce Údaje zaškrtnČte údaje, které chcete exportovat.
V záložce Nastavení mĤžete nastavit parametry pro výstupní formát a rozsah
záznamĤ, které chcete exportovat.
StisknČte tlaþítko OK.
Vyberte adresáĜ a zadejte jméno pro uložení exportovaného souboru. StisknČte
tlaþítko Uložit.

Import
1. OtevĜete agendu nebo tabulku, do které chcete importovat data.
2. KlepnČte nad formuláĜem nebo tabulkou pravým tlaþítkem myši a vyberte z
lokální nabídky volbu Import.
3. Vyberte soubor s daty pro import. StisknČte tlaþítko OtevĜít.
4. V záložce Údaje provećte pĜiĜazení údajĤ v importovaném souboru údajĤm v
tabulce.
5. V záložce Nastavení mĤžete nastavit parametry importu.
6. Tlaþítkem OK zahájíte import.
7. Po dokonþení importu program nabídne spuštČní údržby dat. Provećte údržbu
dat.
8. SpusĢte kontrolní sestavu importované tabulky nebo agendy pomocí Správce
sestav Ctrl+P sestavou Kontroly pokud ji agenda nebo tabulka obsahuje.
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Poznámky
x Pokud pĜi importu dojde k chybám nebo nejsou splnČny požadavky programu na
importované hodnoty, klíþové údaje nebo vazby mezi údaji program zobrazí
hlášení o problémech pĜi importu. Upravte importovaný soubor tak, aby byl v
souladu s požadavky programu a spusĢte import znovu.
x UPOZORNċNÍ: I když import probČhne bez chyb, nemusí ještČ všechny údaje a
vazby odpovídat pĜedpokladĤm a požadavkĤm programu, kterých je celá Ĝada a
pĜi importu je nelze odhalit. Pokud by pozdČji došlo k problémĤm, které byste
konzultovali na lince technické podpory, nezapomeĖte uvést, že data byla
importována. Usnadní to identifikaci zdroje problému.

5.10. Údržba dat
Údržba dat slouží ke kontrole a opravČ datových souborĤ a jejich vazeb. Pokud
nesouhlasí zĤstatky bankovních úþtĤ nebo nelze otevĜít agendu došlo
pravdČpodobnČ k poškození dat a je þas provést funkci Údržba dat nebo použít
program OpraváĜ dat.
Údržbu dat spustíte pĜíkazem Ostatní | Údržba dat.
x zaškrtnČte položky, tj. domácnosti a data programu, pro které chcete provést
Údržbu dat
x nastavte parametry Údržby dat na záložce Nastavení
x stisknČte tlaþítko OK
Poznámky
x SíĢový provoz. Údržba dat vyžaduje výhradní pĜístup k datĤm. Pokud program
nezíská výhradní pĜístup k datĤm, údržba dat programu, resp. domácnosti,
neprobČhne.
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x PĜed údržbou dat domácnosti, je nutné aby se ostatní uživatelé pĜepnuli do jiné
domácnosti nebo program ukonþili.
x PĜed údržbou dat programu, je nutné aby ostatní uživatelé program ukonþili a
po dobu provádČní údržby dat s programem nepracovali.
x Data programu obsahují Pohledy, které jsou spoleþné pro všechny domácnosti.
Pokud dojde k havárii a poškození dat, je pravdČpodobné, že poškozené budou
právČ Pohledy. Po havárii doporuþujeme proto vždy provést oddČlenČ údržbu dat
programu, která trvá pomČrnČ krátce a poté údržbu dat domácnosti, která trvá
déle v závislosti na objemu dat domácnosti.
x NČkteré chyby není možno opravit Údržbou dat ani programem OpraváĜ dat, v
tomto pĜípadČ nezbývá než obnovit data ze zálohy. Doporuþujeme proto zálohovat
data každý den.

5.10.1. Poškození dat a prevence
Jak mĤže dojít k poškození dat?
1.
Výpadkem elektrického proudu.
2.
Vypnutím poþítaþe se spuštČným programem.
3.
Násilným ukonþením programu. (Ctrl+Alt+Del)
4.
Poruchou hardware, napĜ. nespolehlivý disk, síĢová karta apod.
Jak pĜedcházet poškození dat?
1.
PĜipojte poþítaþ k nepĜerušitelnému zdroji napájení (UPS). Pokud pracujete v
síti pĜipojte k UPS i síĢové komponenty a poþítaþ, na kterém jsou umístČna
data.
2.
Zálohujte data (nejlépe každý den). Ukonþete program a teprve potom vypnČte
poþítaþ.
3.
Pracujte s co nejmenším poþtem souþasnČ spuštČných programĤ.
4.
Pokud v programu dojde k chybČ, uložte rozpracované záznamy a ukonþete
program. NČkdy se mĤže zdát, že program po chybČ pracuje normálnČ dál.
PravdČpodobnČ ale došlo k vynechání nČkterých krokĤ, které mČly být
provedeny a to mĤže být pĜíþinou následných a vážnČjších chyb.
Restartováním programu po chybČ minimalizujete možnost poškození dat.
5.
Pokud bylo program potĜeba násilnČ ukonþit, po výpadku elektrického proudu,
rozpojení sítČ apod., vždy spusĢte Údržbu dat. Pokud Stereo nelze spustit
použijte nejprve program OpraváĜ dat. NČkdy se mĤže zdát, že program po
havárii pracuje bezchybnČ dál, ale v datech mĤže být chyba, která se projeví
až pozdČji, s vážnČjšími následky.

5.10.2. Parametry údržby
Kontrola a oprava tabulek
x Odstranit záznamy bez nadĜízeného záznamu
Odstraní sirotky, tj. záznamy, kterým chybí odpovídající nadĜízený záznam.
NapĜíklad nadĜízeným záznamem položky bankovního výpisu je hlaviþka
bankovního výpisu. Sirotci se mohou v programu objevit napĜ. importem dat z
textových souborĤ. Sirotci nejsou v agendách normálnČ vidČt, právČ protože jim
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chybí nadĜízený záznam, ale mohou zkreslit pĜehledové sestavy nebo být zdrojem
chyb pĜi poĜizování nových záznamĤ. Doporuþujeme tuto kontrolu provádČt vždy.
x Komprimovat
Odstraní z tabulek nevyužitý prostor po smazaných záznamech. Komprimace
tabulky vyvolá pĜepoþet všech indexĤ a proto prodlouží celkovou dobu údržby.
Komprimaci nemá význam provádČt, pokud byl pĜed spuštČním programu použit
OpraváĜ dat.
Výpoþty
x Zkontrolovat záznamy na chyby a varování
Provedete kontrolu záznamĤ a zjištČné chyby a varování vypíše do protokolu o
údržbČ. Chybou je napĜ. pokud v agendČ Hotovost neodpovídá skupina pĜíjmĤ a
výdajĤ zadanému druhu. ZjištČné chyby je tĜeba je v pĜíslušné agendČ opravit.
Varování vás upozorní na situaci, která mĤže, ale nemusí být chybou, napĜ. pokud
je celková þástka nula.
x Znovu zaúþtovat
Tato volba má význam pouze v jednoduchém a podvojném úþetnictví.
VytvoĜit zkrácený protokol
Zkrácený protokol obsahuje v þásti Kontrola a oprava tabulek seznam adresáĜĤ, ve
kterých byla provedena kontrola a pĜípadná chybová hlášení. Úplný protokol
obsahuje navíc seznam všech tabulek, které byly kontrolovány. V þásti Výpoþty
obsahuje jen názvy krokĤ údržby a seznam chyb, které se v nich vyskytly. Úplný
protokol obsahuje názvy všech krokĤ, i když se v nich chyby nevyskytly.
Nastavit pohledy na základní stav
Dojde k obnovení pohledĤ na stav po instalaci programu. Použijte pĜi problému s
pohledy.

5.10.3. OpraváĜ dat
OpraváĜ dat je samostatný program, který se nachází v adresáĜi spolu s
programem Stereo. Slouží pro opravu struktury tabulek, poškozených výpadkem
proudu. Detekuje-li program pĜi pokusu o spuštČní pĜedchozí nestandardní
ukonþení, nabídne spuštČní OpraváĜe dat automaticky. OpraváĜ dat mĤžete také
spustit pĜímo.
Jak pracuje OpraváĜ dat
1.
Zazálohuje data do urþené složky (napĜ. C:\ZALOHY\STEREOVxx\)
2.
V pracovním adresáĜi vytvoĜí prázdné pracovní tabulky.
3.
Zdrojové tabulky zkontroluje a pokusí se opravit chyby.
4.
Zkopíruje záznam po záznamu ze zdrojových do pracovních tabulek.
5.
Smaže zdrojové tabulky a na jejich místo zkopíruje pracovní tabulky .
6.
Pokud dojde v prĤbČhu opravy dat k chybČ nebo pĜerušení ze strany uživatele,
obnoví pĤvodní stav ze zálohy.
Jaký je rozdíl mezi programem OpraváĜ dat a funkcí Údržba dat?
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x Program OpraváĜ dat slouží k opravČ porušené struktury tabulek. Pracuje vždy se
všemi tabulkami, i když tĜeba nebyly poškozené. Po jeho dokonþení mají všechny
tabulky správnou strukturu, ale vazby mezi tabulkami a vypoþtené údaje mohou
být porušené.
x Údržba dat je funkce programu Stereo a zkontroluje, jestli je struktura všech
tabulek v poĜádku a opraví pĜípadné chyby, napĜ. odstraní sirotky. V druhém kroku
pĜepoþte vypoþtené údaje a zkontroluje záznamy, zda-li obsahují chyby a
varování .
Jak þasto mám pouštČt OpraváĜe dat a Údržbu dat?
x Vždy když dojde k nestandardnímu ukonþení programu spusĢte funkci Údržba dat.
x Pokud Údržba dat zjistí neopravitelné chyby uložte protokol o údržbČ, ukonþete
program a spusĢte program OpraváĜ dat a potom provećte Údržbu dat, aby došlo
k pĜepoþtu vypoþtených údajĤ.
x Údržbu dat mĤžete spouštČt napĜ. na zaþátku nebo konci pracovního dne, kromČ
jistoty v práci vás mĤže vþas upozornit na možné problémy.
x OpraváĜe dat používejte pokud dojde k takové chybČ, že není možné program
spustit nebo funkce Údržba dat selže.

5.11. Zálohování dat
Doporuþujeme zálohovat data po každém dni práce s programem. Zálohování dat je
ochranou pĜed ztrátou dat, ke které mĤže dojít z mnoha pĜíþin (chyba obsluhy,
porucha poþítaþe, výpadek napájení, poþítaþový virus, krádež poþítaþe apod.).
Záložní kopii dat mĤžete umístit na disk vašeho poþítaþe, na jiný disk v poþítaþové
síti, na disketu nebo jiné záložní médium (napĜ. Zip mechaniku, CD-RW, streamer a
pod.).
Poznámky
x PĜi zálohování na disketu se automaticky nastaví cesta k umístČní záložní kopie
tak, jak je nastavena v nabídce Ostatní / Nastavení programu - záložka ProstĜedí
údaj AdresáĜ pro zálohy ( implicitnČ je nastaven adresáĜ
C:\\ZALOHY\DomaciUcetnictviV82).
x Pokud chcete zálohovat data každé domácnosti do samostatného soboru
zaškrtnČte nabídku VytvoĜit samostatný soubor pro každou domácnost. Jestliže
chcete zálohovat najednou data všech zpracovávaných domácností a všechny
položky programu, použijte tlaþítko Oznaþit vše. Název souboru se nastaví podle
tohoto výbČru.
x V záložce Detaily mĤžete nastavit úroveĖ komprese dat, která ovlivĖuje velikost
záložní kopie a dobu jejího vytvoĜení. MĤžete zda ještČ nastavit:
x Umístit zálohy na jednotlivé diskety - zálohy se umístí na jednotlivé diskety (1
disketa = 1 domácnost)
x Zálohovat i indexové soubory - pokud zvolíte zálohování indexových souborĤ
trvá zálohování déle a soubory zálohy jsou vČtší, ale obnova dat probČhne
rychleji
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x V záložce Informace mĤžete zálohu opatĜit poznámkou, kterou uvidíte pĜi
pĜípadné obnovČ dat.
Jak pĜenést upravené sestavy z poþítaþe na jiný poþítaþ
1. VytvoĜte zálohu zmČnČných sestav
a) OtevĜete prĤvodce zálohováním dat pomocí nabídky Ostatní | Zálohování.
b) V obsahu zaškrtnČte pouze položku zmČnČné sestavy.
c) Zkontrolujte umístČní a název souboru, do kterého se zálohují zmČnČné
sestavy.
d) StisknČte OK.
2. Na jiném poþítaþi provećte obnovu zmČnČných sestavy ze zálohy
a) OtevĜete prĤvodce obnovou dat pomocí nabídky Ostatní | Obnova dat.
b) Vyberte soubor, ve kterém jsou zálohovány zmČnČné sestavy.
c) ZaškrtnČte v Obsahu položku ZmČnČné sestavy.
d) StisknČte OK.

5.11.1. Jak provést zálohu dat na disk
Postup provedení zálohy dat na pevný disk:
1. V nabídce Ostatní spusĢte volbu Zálohování dat.
2. V záložce obsah nastavte, co chcete zálohovat.
3. StisknČte tlaþítko OK.
4. Vyþkejte provedení zálohy a po dokonþení potvrćte hlášení programu Záloha byla
vytvoĜena tlaþítkem OK.

5.11.2. Jak provést zálohu dat na disketu nebo jiné médium
Postup provedení zálohy dat na disketu nebo jiné výmČnné médium:
1.
2.

3.
4.
5.

V nabídce Ostatní spusĢte volbu Zálohování dat.
Tlaþítkem Procházet vyberte cestu k disketové mechanice (A: nebo B:) nebo k
jinému výmČnnému záložnímu médiu (Zip mechanika, CR-RW, streamer
apod.)
V oknČ Obsah nastavte, co chcete zálohovat.
StisknČte tlaþítko OK.
Vyþkejte provedení zálohy a po dokonþení potvrćte hlášení programu Záloha
byla vytvoĜena tlaþítkem OK.
Poznámky

Protože diskety, jako médium pro zálohování dat, nejsou pĜíliš spolehlivé, obsahuje
program funkci na provČĜení souborĤ se zálohou dat. Pokud chcete vytvoĜit záložní
kopii na diskety s kontrolou zápisu nastavte, pĜed provedením zálohy, v záložce
Detaily volbu RozdČlit na bloky a volbu Provést kontrolu zápisu pĜi zálohování na
diskety. Program na rozdíl od pĜímého zálohování na diskety vytvoĜí nejprve v
82

pracovním adresáĜi C:\Domaci ucetnictvi\DataPrg\Work zálohu rozdČlenou na þásti bloky (velikost blokĤ lze zadat v záložce Detaily) a poté každý blok zkopíruje na jednu
disketu. Nakonec provede kontrolu zápisu na disketČ porovnáním obsahu bloku z
diskety a odpovídajícího souboru v pracovním adresáĜi. Na rozdíl od pĜímého zápisu
na diskety vyžaduje, aby na disketČ byl dostatek volného místa.

5.11.3. Co je možné zálohovat
x Data jedné domácnosti - zaškrtnČte vybranou domácnost v záložce Obsah,
ostatní domácnosti a data programu ponechejte nezaškrtnuté
x Data nČkolika domácností - zaškrtnČte vybrané domácnosti v záložce Obsah,
ostatní domácnosti a data programu ponechejte nezaškrtnuté
x Data všech domácností - stisknČte tlaþítko Oznaþit vše, program zaškrtne
všechny položky v záložce Obsah. U položek programu potom odstraĖte zatržení.
x Uživatelská nastavení - zahrnují poslední umístČní a velikost oken, nastavení
barev, poslední zadávané hodnoty apod. Jsou uložena v souborech
Stereo<Uzivatel>.ini. Pokud nepoužíváte pĜihlašování uživatelĤ je uživatelské
nastavení uloženo v jediném souboru StereoSprávce.ini.
x ZmČnČné sestavy - všechny sestavy, které byly zmČnČny nebo vytvoĜeny
uživatelem. Do zálohy jsou zahrnuty všechny sestavy, jejichž datum je vyšší než
datum programu (StereoDU.exe)
x Pohledy a filtry - všechny vytvoĜené pohledy a filtry. Pohledy a filtry jsou
spoleþné pro všechny domácnosti v programu
x Spoleþné seznamy - obsahují KalendáĜ a seznamy Obce, Banky, Právní formy a
jsou spoleþné pro všechny domácnosti
x Seznam domácností a uživatelĤ programu - zaškrtnutí zajistí zálohování
seznamu zpracovávaných domácností, seznamu uživatelĤ programu a jejich
pĜístupových práv
ZpĤsob vytvoĜení a pojmenování souborĤ záloh:
Program generuje název souboru pro zálohu automaticky podle nastavení v záložce
Obsah.
a) Pokud je zatržena volba VytvoĜit samostatný soubor pro každou domácnost bude
název souboru napĜ. C:\ZALOHY\DomaciUcetnictviV82<mmdd><domácnost>.zip,
kde <mmdd> je mČsíc a den vytvoĜení zálohy a <domácnost> bude nahrazen
oznaþením domácnosti zahrnuté do zálohy. Data programu budou zahrnuty v
souborech:
x dp vše ... pĜi zálohování všech dat programu bez dat domácností
x dp výbČr ... pĜi zálohování pouze vybraných skupin dat programu bez dat
domácností
x dp uživatelská nastavení ... pĜi zálohování uživatelských nastavení
x dp zmČnČné sestavy ... pĜi zálohování zmČnČných sestav programu
x dp pohledy a filtry ... pĜi zálohování pohledĤ a filtrĤ
x dp spoleþné seznamy domácností ... pĜi zálohování spoleþných seznamĤ pro
všechny domácnosti
x dp seznam domácností a uživatelĤ programu ... pĜi zálohování seznamu
domácností, seznamu uživatelĤ a jejich práv
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b) Pokud volba VytvoĜit samostatný soubor pro každou domácností není zatržena.
x vše ... pĜi zálohování dat všech domácností a všech položek dat programu
x [NázevDomácnosti] ... pĜi zálohování dat jedné domácnosti
x výbČr domácností ... pĜi zálohování 2 a více domácností, ale ne všech
x všechny domácností ... pĜi zálohování všech domácností

5.11.4. Systém zálohování
PĜi používání programu obnášejí zadávaná data zpravidla znaþnou práci a mají proto
pro uživatele velkou cenu. Pro zajištČní stoprocentní obnovitelnosti dat v pĜípadČ
narušení aktuálních dat je vhodné zvolit nČkolikanásobný systém zálohování.
PĜíklad systému zálohování:
x DennČ - zálohovat data všech domácností + data programu na pevný disk do
nastaveného adresáĜe.
x Jednou za týden - zálohovat data všech domácností + data programu na diskety
(nebo jiné spolehlivČjší záložní médium). Pro každý týden použijte novou sadu
disket nebo nové médium.
Je dobré si pĜipravit napĜ. 3 sady médií pro záložní kopie a na nČ provádČt
opakovanČ zálohu vždy na konci 1., 2. a 3. týdne v mČsíci. Na konci každého mČsíce
vytvoĜit zálohu na novou sadu disket a tu uschovat. Média se zálohami po týdnech je
možné opakovanČ použít.

5.12. Obnova dat
Obnovu dat použijte v pĜípadČ, že došlo k poškození nebo k úplné ztrátČ dat aĢ již
vinou obsluhy nebo v dĤsledku nahodilé události, jako napĜ. výpadek elektĜiny,
porucha poþítaþe, pĤsobení viru apod.
Postup provedení obnovy dat z disku
Postup obnovy sdílených dat v poþítaþové síti
Poznámky
x Jestliže je zaškrtnuta volba PĜepsat stejnČ pojmenované domácnosti bez dotazu,
bude obnova dat provedena bez dotazu. V opaþném pĜípadČ budete dotázáni zda
chcete data domácností pĜepsat , založit novou domácnost nebo obnovu
neprovádČt.
x PĜi zaškrtnuté volbČ Obnovit data domácností pro sdílení v síti, budou data
domácností po obnovČ dat dostupná pro sdílení v síti. V opaþném pĜípadČ budou
data domácností obnovena jako lokální.
x V záložce Informace lze zjistit podrobnČjší informace o souboru se zálohou dat.
x Obnovu dat lze provádČt pouze do stejné verze programu v jaké byla vytvoĜena
záloha dat s výjimkou poslední þíslice v oznaþení verze.
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x UpozornČní: pĜi obnovČ dat programu (uživatelská nastavení, zmČnČné sestavy,
pohledy a filtry, spoleþné seznamy, seznam domácností a uživatelĤ programu)
dojde k nahrazení dat programu daty, které jsou obsaženy v záloze. PĜi obnovČ
dat ze zálohy je tĜeba dĤkladnČ zvážit, které souþásti dat programu chcete
obnovit. NapĜ. pokud jste od poslední zálohy dat zavedli další domácnosti, byla by
dĤsledkem obnovení dat programu jejich ztráta ze Správce domácností.
Jak zmČnit data domácnosti z lokální (umístČných na tomto poþítaþi) na sdílená v
síti?
1. Zazálohujte data domácnosti v nabídce Ostatní / Zálohování dat.
2. SpusĢte obnovu dat pomocí nabídky Ostatní / Obnova dat.
3. ZaškrtnČte volbu Obnovit data domácnosti pro sdílení v síti.
4. Vyberte soubor zálohy a zaškrtnČte v oknČ Obsah data obnovované domácnosti.
5. StisknČte tlaþítko OK, data domácnosti budou obnovena jako sdílená.
Pokud potĜebujete zmČnit umístČní dat v opaþném smČru (sdílené -> lokální),
postupujte stejnČ, pouze v kroku 3 zrušte zaškrtnutí volby Obnovit data domácností
pro sdílení v síti.

5.12.1. Postup provedení obnovy dat
Postup provedení obnovy dat ze zálohy:
1. SpusĢte prĤvodce obnovou dat volbu Ostatní / Obnova dat.
2. Zadejte cestu k souboru se zálohou dat pomocí tlaþítka Procházet. Pokud budete
data obnovovat ze zálohy na pevném disku, vyberte cestu k souboru se zálohou
na disku (viz. Poznámky). Jestliže obnovujete data z diskety nebo jiného média,
vyberte nejprve v horní þásti dialogu pro výbČr souboru jednotku (disketa A:, zip
mechanika apod.) a pak vyberte soubor se zálohou dat.
3. V záložce Obsah vyberte domácnosti, jejichž data chcete obnovit. Pokud záloha
obsahuje i data programu a vy máte dĤvod požadovat i jejich obnovu, vyberte i
položky dat programu, které chcete obnovit.
4. Pro obnovení dat stisknČte tlaþítko OK. Pokud se zobrazí dotaz, zda pĜepsat
stávající data domácnosti nebo vytvoĜit novou, odpovČzte podle vlastního
uvážení. Vyþkejte provedení obnovy dat.
Poznámky
x

x

Program automaticky pĜi zálohování nabízí cestu, která je nastavena v nabídce
Ostatní / Nastavení programu - záložka ProstĜedí údaj AdresáĜ pro zálohy
(implicitnČ je nastaven adresáĜ C:\ZALOHY\DomaciUcetnictviV82). Pokud jste pĜi
zálohování cestu pro zálohu nemČnili, hledejte zálohu dat v tomto adresáĜi
(složce na disku).
PĜi obnovČ dat z disket nebo jiného média je po výbČru UmístČní zálohy potĜeba
stisknout tlaþítko Naþíst, po kterém teprve dojde k aktualizaci záložky Obsah. Pak
je teprve možné vybrat domácnosti nebo data programu k obnovČ dat.
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5.12.2. Jak provést obnovu dat v poþítaþové síti
Obnovu dat domácnosti sdílených v síti mĤžete provést na kterémkoliv poþítaþi
(stanic) která má nastaveno sdílení dat v síti. Postup obnovy:
1.
2.

3.
4.

5.

SpusĢte prĤvodce obnovou dat Ostatní | Obnova dat.
Zadejte cestu k souboru se zálohou dat pomocí tlaþítka Procházet. Pokud
budete data obnovovat ze zálohy na pevném disku, vyberte cestu k souboru se
zálohou na disku nebo pokud obnovujete data z diskety nebo jiného média,
vyberte nejprve v horní þásti dialogu pro výbČr souboru jednotku (disketa A:,
zip mechanika apod.) a pak vyberte soubor se zálohou dat.
ZaškrtnČte volbu Obnovit data domácností pro sdílení v síti.
V záložce Obsah vyberte domácnosti, jejichž data chcete obnovit. Pokud
záloha obsahuje i data programu mĤžete vybrat i položky dat programu
(zmenČné sestavy, pohledy apod.), které chcete obnovit.
StisknČte tlaþítko OK. Pokud se zobrazí dotaz, zda pĜepsat stávající data
domácnosti nebo vytvoĜit novou, odpovČzte podle vlastního uvážení. Vyþkejte
dokonþení obnovy dat.

Obnova sdílených dat v poþítaþové síti se provádí jen na jednom poþítaþi. Na
ostatních poþítaþích se pĜipojte ke sdíleným datĤm již založené firmy:
1.
2.
3.

OtevĜete Správce firem nabídkou Soubor | domácnosti.
Tlaþítkem Nový otevĜete prĤvodce zavedením firmy a zaškrtnČte volbu PĜipojit
se k sdíleným datĤm již založené domácnosti.
Ze seznamu již založených firem si vyberte firmu a stisknČte tlaþítko Další.

Poznámky
x Obnova dat programu pĜi sdílení dat v síti:
x Pokud chcete obnovit zmČnČné sestavy na všech poþítaþích, je potĜeba
obnovu provést na každém z nich zvlášĢ. Na rozdíl od ostatních položek
programu jsou sestavy uloženy na stejném poþítaþi jako program.
x PĜi obnovČ seznamu domácnosti a uživatelĤ programu bude obnoven seznam
domácnosti do podoby v jaké se nacházel pĜi vytvoĜení zálohy dat. SouþasnČ s
obnovou seznamu domácnosti je vhodné provést i obnovu dat firem,
obsažených v seznamu. V opaþném pĜípadČ se mĤže stát, že seznam
domácnosti bude obsahovat domácnosti bez odpovídajících dat. Po obnovČ
seznamu domácnosti a uživatelĤ programu mĤžete být dotázáni na heslo.
Stane se tak v pĜípadČ, že pĜed poĜízením zálohy bylo v programu zapnuto
pĜihlašování uživatelĤ.
x PĜi obnovČ uživatelských nastavení, pohledĤ a filtrĤ, spoleþných seznamĤ a
seznamu domácnosti a uživatelĤ programu budou tato data programu
obnoveny do právČ nastaveného adresáĜe pro sdílení dat. Pokud používáte
rĤzné adresáĜe pro sdílená data programu, nastavte nejprve sdílení dat a
potom provećte obnovu.
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6. PĜizpĤsobení programu vlastním
potĜebám
6.1. Nastavení programu
Okno Nastavení programu zobrazíte pĜíkazem Ostatní | Nastavení programu.
Záložka Sdílení dat
x Sdílené složky programu - pomocí tlaþítka Procházet lze nastavit cestu ke
sdíleným složkám. Nastavování cesty ke sdíleným složkám použijte pouze v
pĜípadČ používání programu v síĢové verzi. V tomto pĜípadČ je nutné na sdíleném
poþítaþi vytvoĜit sdílenou složku, do které se budou ukládat, po nastavení cesty,
spoleþná data.
x PĜihlášení uživatelé - zde je zobrazen seznam všech pĜihlášených uživatelĤ v
síti, kteĜí používají program. Pokud dojde k nestandardnímu ukonþení práce na
nČkteré stanici, nemusí být tento seznam pĜihlášených uživatelĤ odpovídající
situaci na síti. Uživatele, který ukonþil nestandardnČ práci lze ze seznamu
uživatelĤ ruþnČ smazat pomocí klávesy Delete.
Záložka ProstĜedí
x OddČlovat tisíce v þíslech - zaškrtnutím políþka se þísla pro vČtší pĜehlednost
zobrazí ve formátovaném tvaru, napĜíklad 1 200,00 místo 1200,00.
x Bublinková nápovČda - zaškrtnete-li toto políþko, zobrazí se pĜi umístČní kurzoru
myši na objekt okénko (bublinka) se struþnou nápovČdou k tomuto objektu.
x Potvrzení - pĜi zaškrtnutí políþek v tomto skupinovém rámeþku se pĜed
provedením odpovídající akce zobrazí dialogové okno, ve kterém mĤžete
zamýšlenou akci potvrdit nebo stornovat.
x Význam klávesy F2 - zde mĤžete zvolit, jakou akci má vyvolat stisknutí klávesy
F2, jestli pĜidání nového záznamu (jak jste byli zvyklí z programĤ pro MS-DOS)
nebo editaci vybraného údaje (dle konvencí Windows).
x Povolit þasové omezení pĜi editaci záznamu - tato pole jsou dostupná pouze pĜi
práci v síti (na základČ zakoupené licence). Slouží pro automatické uvolnČní
záznamĤ blokovaných jiným uživatelem.
x AdresáĜ pro zálohy - zde mĤžete zadat adresáĜ, do kterého se budou ukládat
zálohy dat programu a interval, v jakém bude program automaticky nabízet
zálohování dat. Cestu k adresáĜi mĤžete též vybrat pomocí tlaþítka Procházet.
x Základní nastavení - zaškrtnutím tohoto políþka se ve všech polích nastaví
výchozí hodnoty.
Záložka Vzhled
Zde mĤžete zmČnit nastavení použitých barev v programu klepnutím na tlaþítko u
odpovídajícího objektu. K pĤvodnímu nastavení se mĤžete vrátit zatržením políþka

87

Základní nastavení. V dolní þásti záložky mĤžete zvolit obrázek jako pozadí hlavního
formuláĜe a definovat jeho umístČní.
Záložka Licence
Slouží k nastavení licenþních údajĤ. Údaje Jméno a Sériové þíslo je tĜeba zadat
pĜesnČ tak, jak jsou uvedeny na licenþním štítku. PĜi správnČ zadané licenci se povolí
tlaþítko Použít. Ve skupinovém rámeþku Moduly obsažené v licenci se zobrazí názvy
modulĤ programu, se kterými mĤžete pracovat.

6.2. Rozložení, obsah a barvy formuláĜĤ
Na obrazovce mĤžete mít souþasnČ otevĜeno nČkolik oken. Jejich rozložení na
obrazovce mĤžete upravit pomocí pĜíkazu Okno | UspoĜádat. Velikost oken upravíte
pomocí myši pĜetažením okrajĤ oken. PĜi novém spuštČní programu bude uspoĜádání
obrazovky co do poþtu oken, jejich umístČní a velikosti odpovídat stavu pĜed
posledním zavĜením programu.
Zobrazené sloupce tabulky mĤžete ovlivnit pomocí pohledĤ. Podrobné informace
najdete v kapitole Správce pohledĤ.
Barvy - Navíc ke spoleþnému nastavení barev uvedeném v kapitole Význam barev si
mĤžete u každého formuláĜe vybrat, jestli použijete toto spoleþné nastavení nebo
individuální nastavení barev pro každý formuláĜ zvlášĢ. Tak dosáhnete lepší
pĜehlednosti a orientace v programu a mĤžete tak pĜedejít chybám pĜi více
formuláĜích zobrazených souþasnČ. Individuálního nastavení dosáhnete tak, že v
požadovaném formuláĜi klepnete na symbol formuláĜe (v levém horním rohu okna) a
vyberete pĜíkaz ZmČnit barvu. Zaškrtnutím políþka Základní nastavení se u tohoto
formuláĜe vrátíte k výchozím barvám. Zaškrtnete-li políþko Používat spoleþné
nastavení, použijí se u tohoto formuláĜe barvy nastavené v oknČ Nastavení programu.

6.3. Úprava sestav
Pro úpravy sestav poskytuje program speciální nástroj NávrháĜ sestav. MĤžete si
pomocí nČj upravit kteroukoliv sestavu programu nebo vytvoĜit vlastní.
Postup úpravy sestav
1.
2.
3.
4.
5.

OtevĜete Správce sestav (Ctrl+P)
Vyberte sestavu, kterou chcete upravit
KlepnČte na název sestavy pravým tlaþítkem myši (nebo stisknČte klávesu
Windows pro lokální nabídku) a zvolte volbu Upravit.
Upravte sestavu pomocí NávrháĜe sestav.
Uložte upravenou sestavu volbou Uložit nabídky Soubor.
Poznámky
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Pokud chcete vytvoĜit vlastní sestavu, vyberte si sestavu, ze které byste chtČli
vycházet. Z lokální nabídky (na pravé tlaþítko myši) zvolte volbu Kopírovat. Takto
vzniklou kopii sestavy upravte.
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7. Technická podpora
7.1. Technická podpora, služby
Každý registrovaný uživatel programu mĤže využívat zdarma technickou podporu
výrobce:
x
x
x
x

elektronickou poštou (e-mailem) na adrese hotline@stereo.cz
telefonicky na þísle 582 374 134 (Po - Pá 8:00 až 16:00 hodin)
faxem na þísle 582 374 622
písemnČ na adrese KASTNER software s.r.o., TĜebízského 508, 798 41
Kostelec na Hané

Než budete kontaktovat službu technické podpory, pĜipravte si prosím:
x Výrobní þíslo programu - je uvedeno na úvodní obrazovce pĜi spuštČní
programu nebo v Nastavení programu v záložce Licence
x Verzi programu - je uvedena v dialogu O aplikaci který najdete ve volbČ
NápovČda nebo v Nastavení programu v záložce Licence
x Název operaþního systému a pokud možno i jeho verzi (je uvedena v
Ovládacích panelech Windows - nabídka Start | Nastavení | Ovládací panely |
Systém záložka Obecné odstavec Systém)
x Struþné a jasné formulace dotazĤ a pĜesný popis problému vþetnČ postupu,
jak k nČmu došlo. Doporuþujeme zkusit znovu navodit problém, abyste vylouþili
vlastní chybu a dokázali tak pĜesnČ popsat postup, který vede k problému.
MĤžete využít volby NápovČda | hotline@stereo.cz, která pĜipraví e-mailovou
zprávu obsahující všechny informace popsané výše v prvních tĜech bodech. Vy do ní
pouze doplníte popis vašeho problému a mĤžete ji odeslat elektronickou poštou.
V pĜípadČ telefonického kontaktu mluvte prosím vČcnČ a struþnČ. UšetĜíte si poplatky
za telefon a umožníte ostatním uživatelĤm pĜístup k horké lince.
Poznámky
x Službu technické podpory mohou využít i uživatelé licence Start. PĜi vyĜizování
dotazĤ však mají pĜednost registrovaní uživatelé vyšších licencí.
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7.2. Kontaktní údaje výrobce
Adresa
KASTNER software s.r.o.
TĜebízského 508
798 41 Kostelec na Hané
www.stereo.cz
wap.stereo.cz
Obchodní oddČlení
e-mail:
telefon:
fax:
mobil:

info@stereo.cz
582 374 474
582 374 622
604 257 939

S dotazy a požadavky na technickou podporu se prosím obracejte pĜímo na oddČlení
technické podpory. Na obchodním oddČlení nemohou být tyto dotazy vyĜizovány, ani
nelze pĜepojit telefonický hovor na oddČlení technické podpory.
Technická podpora
e-mail:
telefon:
fax:

hotline@stereo.cz
582 374 134
582 374 622

7.3. Jak pĜedcházet chybám
1.
2.

Nevypínejte poþítaþ pĜed regulérním ukonþením programu.
Zálohujte data

Doporuþené nastavení
x Program je optimalizován pro rozlišení monitoru 800 x 600 bodĤ. Pracuje i pĜi
nižším rozlišení, ale je to na úkor pĜehlednosti. Naopak pĜi vyšším rozlišení je
možné lépe využít výhod prostĜedí MDI - více zobrazených oken souþasnČ.
Nastavení mĤžete provést v Ovládacích panelech Windows v Zobrazení v záložce
Nastavení. Doporuþujeme nastavit rozlišení:
x monitor 14" - 800 x 600
x monitor 15" - 800 x 600 nebo 1024 x 768 podle kvality monitoru
x monitor 17" a vyšší - 1024 x 768
x Program je optimalizován na nastavení malých fontĤ. Doporuþujeme nastavit malá
písma ve vlastnostech zobrazení Windows.
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Poznámky
x Nezapomínejte pravidelnČ zálohovat data - nejlépe na kvalitní média (ZIP, diskety)
uložené na bezpeþném místČ. PĜi poruše poþítaþe nebo narušením dat þi
zavirováním poþítaþe tak nepĜijdete o vaše data. Podrobnosti najdete v kapitole
Zálohování dat.
x Zaþínajícím uživatelĤm doporuþujeme mČnit základní nastavení v Nastavení
programu po zralém uvážení a pochopení funkce jednotlivých nastavení popĜ. i po
vyzkoušení na cviþném pĜíkladu.
x Doporuþujeme využívat funkci programu, která povolí zadávání záznamĤ pouze s
urþitým datem. NapĜíklad zadáte-li v oknČ Nastavení domácnosti / Zpracovávané
období do údajĤ Zpracovávané období data 1.2.2002 a 29.2.2002, nebude
možné zadávat záznamy s jiným než únorovým datem roku 2002. Pokud by tato
pole zĤstala nevyplnČná, mĤže se stát, že zadáte u jinak správného záznamu
chybné datum (napĜíklad leden 2002). Tento záznam by potom zpĤsobil
nesprávné souþty v lednovém období, které již považujete za uzavĜené.
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8. ýasté dotazy
8.1. Rozdíl mezi Licencí Start a plnou verzí
Existuje demoverze programu? Jaký je rozdíl mezi demoverzí a plnou verzí?
Program Domácí úþetnictví se dodává v nČkolika typech licencí. Licence Start
odpovídá demoverzi, má však všechny funkce stejné jako plná verze. Je urþena k
vyzkoušení programu. Její jediné omezení je to, že pĜi tisku jsou tiskopisy oznaþeny
razítkem verze Start a nelze je tedy odevzdat na pĜíslušné úĜady. Protože lze verzi
Start plnČ využít k výpoþtĤm i tisku pro vlastní potĜebu, nejedná se o demoverzi v
bČžném pojetí, která má zpravidla omezeny podstatné funkce nebo dobu
použitelnosti.
Verzi Start mĤže uživatel zdarma poskytnout další osobČ. Ostatní licence již nikoli, ty
jsou vázány na konkrétní osobu.

8.2. Ovládání programu
UmožĖuje program ovládání pomocí klávesnice?
Celý program je až na nČkolik málo míst pĜizpĤsobený pro práci z klávesnice. NapĜ.
pĜechod na libovolný údaj ve formuláĜích se provádí stiskem kombinace klávesy "Alt"
a podtrženého písmene v popisu údaje, na který se chcete okamžitČ pĜemístit. V
Hotovosti pĜechod na údaj Doklad - "Alt+l", na údaj Druh zaúþtování "Alt+r", Firma
"Alt+f". V rozvinuté nabídce - menu pak staþí pouze stisknout podtržené písmeno.
Na horní lištu se dostanete klávesou Alt, v nabídkách pak cestujete kurzorovými
šipkami, atd.

8.3. Neakceptování licenþních údajĤ
Proþ program neakceptuje zadané licenþní údaje a zĤstává stále jako verze Start?
Údaje: Jméno a sériové þíslo je potĜeba zadat pĜesnČ tak, jak jsou uvedeny na
licenþním štítku, vþetnČ mezer a ostatních znamének s rozlišením malých a velkých
znakĤ. PĜi zadávání licence ve volbČ Ostatní/ Nastavení programu - záložka Licence
se v dolní þásti objevuje text s popisem licence, kde zjistíte, zda je licence zadána
správnČ. V okénku pro sériové þíslo je po správném zadání zobrazeno sériové þíslo s
hvČzdiþkami místo kontrolního þísla. V pĜípadČ nastavení verze Start je toto okénko
prázdné.
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8.4. PĜejmenování druhĤ pĜíjmĤ a výdajĤ
PĜi pĜejmenování druhĤ pĜíjmĤ a výdajĤ pro pĜevod penČz mezi pokladnami program
sice nabídne pĜi výdeji automaticky vytvoĜení nového záznamu pro pĜíjem, ale po
potvrzení se vytvoĜí nový záznam se starým druhem a objeví se hlášení, že druh je
chybný.
V druzích pĜíjmĤ a výdajĤ je potĜeba nastavit k druhu pro výdej také související druh
pro pĜíjem. Jelikož v druzích pĜíjmĤ a výdajĤ není sloupec "Související druh"
standardnČ zobrazen, je nutné v nastavení Pohledu (klávesa F5) zatrhnout v záložce
"Sloupce" také "Související druh" a potvrdit klepnutím na "OK". Poté je již možné
opravit související druh podle skuteþnosti.

8.5. Problémy s tiskem
Proþ se nČkteré sestavy nedotisknou na nČkterých tiskárnách celé?
Pro Ĝešení problému zkuste následující postup:
1. V dialogu Windows pro nastavení tiskárny (Tento poþítaþ/ Tiskárny - pravé
tlaþítko myši na vybrané tiskárnČ - volba Vlastnosti) zkontrolujte velikost okrajĤ
nebo netisknutelnou plochu. Zkuste nastavit menší okraje.
2. Nainstalujte novČjší ovladaþ tiskárny - zpravidla jej lze získat od dodavatele nebo
výrobce tiskárny (nejþastČji jako podpora výrobce na Internetu).
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9. Tipy
9.1. Tipy jak ušetĜit
Tím, že používáte program pro sledování rodinných financí, jste projevili zájem o
lepší organizaci svých výdajĤ. Už sám fakt, že se o tuto problematiku zajímáte, mĤže
pĜispČt k jejich lepšímu využití. V následujících bodech se vám pokusíme dát nČkolik
námČtĤ, jak lze v domácnosti ušetĜit (zpravidla nejen peníze, ale i þas nebo životní
prostĜedí).
Plánování nákupĤ
Než pĤjdete nakupovat, promyslete a napište si vše, co chcete nakoupit. Nemusíte
pozdČji v obchodČ pĜemýšlet, co jste chtČli, nebo se rozhodovat až v prodejnČ, zda
koupit ten þi jiný druh zboží. MĤžete si také pĜedem promyslet, do kterých obchodĤ
pĤjdete a jak mĤžete co nejlépe využít þas urþený k nákupu.
Pokud chodíte do obchodĤ s dČtmi, urþitČ se vám stává, že dČti chtČjí v obchodČ
koupit to, þi ono. Je dobré se s nimi pĜedem domluvit na tom, co by chtČly
(dohodnout tĜeba jednu drobnost, která vás finanþnČ moc nezatíží). Potom v obchodČ
nemusíte kromČ nákupu potĜebných vČcí Ĝešit s dČtmi jejich okamžitá pĜání, na
základČ toho, co uvidí.
Nákupní dny
Je dobré si naplánovat pĜedem nákupy tak, abyste je zvládli v co nejkratší dobČ.
Pokud procházení obchodĤ není zrovna vaším koníþkem, dá se zpravidla vše, co
potĜebujete na týden, poĜídit v jednom dni. Staþí si psát prĤbČžnČ potĜebné vČci,
abyste pak pĜi nákupu na nic nezapomnČli a nemuseli pro nČ jít pozdČji. I takové
potraviny jako þerstvé peþivo, se dají v mikrotenových sáþcích v mrazniþce uchovat i
mnohem delší dobu než týden. MĤžete tak mít každý den k snídani peþivo jako by
bylo dovezené pĜímo z pekárny. Staþí je chvilku rozehĜát, tĜeba v mikrovlnné troubČ.
VýbČr obchodĤ
To, že je možné v každém obchodČ nakoupit za jiné ceny, je každému jasné.
S pomocí programu Stereo – domácí úþetnictví si mĤžete sledovat své nákupy i
podle jednotlivých obchodĤ, kam chodíte nakupovat. Na základČ toho pak lze zjistit,
kolik prĤmČrnČ v každém obchodČ utrácíte a lépe se pro výbČr obchodu rozhodovat.
Úsporné chování
PĜi nákupu nových zaĜízení je vhodné pĜemýšlet o jejich úspornosti. Nové typy
pĜístrojĤ bývají zpravidla dražší než staré, ale také bývají vČtšinou úspornČjší. Je
dobré si pĜedem tyto informace zjistit a zvážit, zda se vyplatí koupit úspornČjší
spotĜebiþ.
V ekonomice domácnosti se projeví každá neúspornost svým dílem a v celku mĤže
mít nezanedbatelný vliv na výdaje. Je vhodné se zamyslet nad spotĜebou elektĜiny,
tepla, vody apod. Jednou z cest je použití úspornČjších zaĜízení (poĜízení nových
izolací, tČsnČní oken, úspornČjších svítidel, lépe regulovatelných kohoutkĤ apod.),
95

druhou je úspornČjší chování þlenĤ domácnosti. Zpravidla se staþí zamyslet nad tím,
zda nČkde nebývá zapnutý spotĜebiþ zbyteþnČ. NejpoužívanČjší spotĜebiþe postupnČ
vymČnit za úspornČjší. Vedlejším efektem takového chování je mimo jiné i pĜíspČvek
k ochranČ životního prostĜedí.
UšetĜit se dá samozĜejmČ i v jiných oblastech, jako je napĜ. telefonování. Mnoho vČcí
se dá vyĜídit struþným dotazem, pokud si nechcete s druhou stranou povídat.
Telefonní impulsy pĜicházejí v urþitých intervalech a pokud skonþíte hovor tČsnČ pĜed
pĜíchodem dalšího impulsu, mĤžete ušetĜit až 50% za telefonní hovor. Staþí jen
skonþit o chvilku dĜív.
SpotĜeba tepla a energie
V domácnostech se spotĜebovává prĤmČrnČ 80% energie na vytápČní a ohĜev vody.
Teplo, které musíte zaplatit, však þasto uniká. Pro jeho úspory a lepší využití se ale
dá udČlat mnoho. (NapĜ. zateplením venkovního zdiva mĤžete ušetĜit až 50%,
utČsnČním oken a dveĜí až 30%, vhodným výbČrem vytápČcího systému až 40%,
optimální regulací až 20%, snížením vytápČcí teploty o 4 stupnČ až 20%.)
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