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1. Nastavení pokladny 

Pokladnu a samotný tisk účtenek si můžete rychle přizpůsobit. Je možné na účtenku 

vložit grafické logo a také dodateční popis na konci účtenky. 

 

Nastavení provedete v nastavení eshopu pod tlačítkem 

 

 

 

vyberte záložku  

 

 

a zde můžete přidat grafické logo z Vašeho počítače „Logo na účtenku“. Doporučený 

rozměr je 200*200px. 

 

Také můžete doplnit další informace na účtenku v kolonce „Další informace na 

účtenku“. 

 

 

  



1.1. Propojení pokladny s EET 

Nastavení je totožné s eshop systémem.  

Nastavení provedete v nastavení eshopu pod tlačítkem 

 

 

vyberte záložku 

 

Následně vyplňte nastavení „Nastavení EET - PRODEJNA“. 

 

Doporučujeme označení pokladny zvolit jinak, než označení pokladny pro eshop.  

Př.: 2 

  



2. Druhy skladu 

Druhy skladu a jejich přidání je nepovinná volba. Doporučujeme ale druhy skladu 

udávat, jelikož tak můžete produkty v pokladně následně lépe zatřídit.  

 

Pod ikonou „druhy skladu“ najdete výpis a možnost přidání vámi definovaných 

skladů. 

 

Pod formulářem najdete výpis přidaných skladů. 

 

 

  



3. Rychlé volby 

Rychlé volby jsou určeny pro rychlé přepínání produktů v aplikaci pokladna. 

Každému produktu můžete přidat jednu rychlou volbu, pod kterou se následně bude 

ukazovat. Rychlé volby jsou předdefinovány do 12 skupin a každou si můžete 

přejmenovat dle vlastního uvážení. Přidávání a mazání dalších skupin není 

povoleno. 

 

 

  



4. Import dat 

Import položek je možná jak přenesením dat z eshopu – zkopírováním položek nebo 

importem přes CSV soubor. 

Přenesení produktů z eshopu: 

Pro přenesení dat z eshopu, stačí kliknout na tlačítko  

 

Následně budou data přeneseny. 

 

Pokud provádíte ruční plnění dat či případně provedete import dat z CSV souboru, je možné 

kliknutím na tlačítko 

 

Přidat k produktům obrázkové náhledy – podmínka je, aby se shodovali katalogové čísla 

produktů na skladových kartách, tak i na kartách uložených v eshopu. 

 

Import dat z CSV souboru: 

Pro import dat z csv souboru je nutné dodržet strukturu dat. Data musí být odděleny 

separátorem středník (;). Struktura dat musí obsahovat: 

- katalogové číslo produktu; 

- název produktu; 

- parametry; 

- kusů skladem; 

- druh zboží; ** 

- dph; 

- cena; 

 

Sloupec druh zboží je označení z hlavní sekce eshopu. Výpis sekcí naleznete pod  

  



5. Přidání položek na sklad 

Přidání položky na sklad využijete tehdy, pokud se rozhodnete evidovat danou 

položku ve skladovém systému.  

 

Pro přidání položky je nutné vyplnit katalogové číslo, které musí být v systému 

unikátní. Našeptávač systému Vám unikátnost dokáže ověřit, případně, že již položka 

na skladu bude podle katalogového čísla přidána. Je nutné provést její doskladnění. 

Další povinné parametry jsou: 

- Název výrobku    

- Parametry (Slouží k přidání různých parametrů výrobku př.: barvy, velikosti atd.) 

- Druh zboží (Druh zboží slouží pro inventurizaci produktu, druhy zboží vychází z hlavních kategorií eshop systému) 

- Skladem (Zadáte počet produktů skladem v momentě zakládaní karty – přidání položky na sklad. Položka „skladem při 

editaci karty následně není editovatelné. Pro přidání / navýšení položek je nutné provést naskladnění položky“) 

- Cena výrobku 

- DPH 

- Druh skladu (Možnost zařadit produkt na druh skladu) 

 

 

Dále je možné také přidat obrázek produktu a zatřídit produkt do rychlé volby 

v aplikaci pokladna. Tyto volby jsou nepovinné.  



6. Výpis všech skladových položek 

Po výběru ikony „Výpis všech skladových položek“ se Vám zobrazí všechny přidané 

karty / položky ve skladovém systému.  

 

Ve výpisu uvidíte vždy cenu za 1ks položky, počet kusů, kat. číslo, název a datum 

přidání.  

 

V případě editace položky, se vždy ukáže u editované karty [INF]. Po najetí na daný 

prvek se zobrazí informace, kdo a kdy položku naposled editoval. 

 

 

Po kliknutí na inkonku editace se dostanete na kartu, kde je možné provést kompletní 

editaci. 

 



Níže pod editačními prvky také najdete skladové pohyby dané položky.  

 

 

Tento rychlý přehled slouží k lepší představě o pohybech daného produktu. 

Pohyby skladu nejsou odstranitelné. 

  



7. Statistiky 

Statistiky slouží k rychlému výpisu a součtu prodaných položek ze skladového 

systému. Filtrování data OD – DO slouží k rychlému zadání daného časového 

intervalu. 

Najetím myší na katalogové číslo položky se zobrazí jeho celý název. 

 

  



8. Inventura 

Ikona „Inventura“ otevře do nového okna prohlížeče jednoduchou stránku vhodnou 

pro tisk. Třízení a výpis položek je určován druhem zboží, kde jsou položky zatřízeny.  

 

 

Tyto informace jsou vhodné pro tisk a následné ruční zpracování. 

  



9. Prodej položek (Mimo aplikaci prodejna) 

Každou položku v systému můžete odepsat ze skladu i mimo aplikaci pokladna. Je to 

ruční odpis položky ze skladu, kde není možné prodat více položek, než je 

naskladněno.  

Také je možné využívat našeptávače pro rychlé hledání patřičného produktu ve 

skladu, či filtrování dle druhu skladu. 

 

Po vyhledání / vybrání správné položky ji můžete označit jako prodej na prodejně, 

prodej na eshopu či jako ztrátu.  

 

Potvrzením volby provedete patřičný odpis.  

  



10. Naskladnění položek 

Pro přidání nových kusů na sklad je nutné provést naskladnění položek. 

Naskladnění položek provedete velmi podobným stylem jako samotný odpis.  

 

Po nalezení správné položky, kterou chcete naskladnit 

 

Vyplňte počet nových kusů na skladě. Po potvrzení bude položka naskladněna a 

počet kusů na skladě bude navýšen. Výpis skladových pohybů naleznete v kartě 

produktu viz. „6. Výpis všech skladových položek“. 

 

 

  



11. Denní uzávěrka 

Pod záložkou denní uzávěrka naleznete filtr všech vystavených účtenek.  

 

Je možné provádět filtrování dle data a následně provést tisk denních uzávěrek.   

 
 

Při kliknutí na číslo účtenky bude otevřena v novém okně daná účtenka pro kontrolu 

či dodatečný tisk. 

 

Kliknutím na ikonku  provedete STRONO dané účtenky.  

Při provedení storna se automaticky odesílá storno i na finanční správu. 

Stornované účtenky již znovu následně nejdou odstranit a v systému zůstávají. 

 
 

Vytisknutí provedete kliknutím na ikonu  

 

V novém okně se vám otevře soupis všech objednávek za dané období, které 

můžete vytisknout buď tiskárnou účtenek, nebo klasickou tiskárnou. 

  



12. Aplikace pokladna 

Aplikace pokladna slouží k rychlému prodeji položek na prodejně. Položky můžou, 

ale také nemusí být naskladněny ve skladovém systému. 

 

 

 

Okno pokladny se skládá z několika hlavních modultů: 

- Rychlé volby  

- Část rozpracované účtenky 

- Rychlá klávesnice 

 

12.1. Prodej náhodné položky 

V případě, že nechcete využívat předdefinovaných položek v rychlé volbě, či výběr 

z našeptávače položek ze skladu. Je možné provést rychlý náhodný prodej. 

 

Vyplněním položky cena a odesláním tlačítkem  provedete přidání položky do 

horní části – na účtenku. 



 

 

Také je možné i při náhodném prodeji zadat váš libovolný název položky aniž by byla 

evidována na skladě. 

 

 

12.2. Prodej z rychlých voleb 

Pro rychlý prodej můžete využít předdefinovaných položek přiřazených do rychlé 

volby. 

Najetím na položku se zobrazí její plný název 

 

 

A kliknutím ji přiřadíte na účtenku. V případě, že na ikonu kliknete 

vícekrát, tak přidáte tolik kusů, kolikrát provedete kliknutí.  

 



12.3. Editace položky na účtence 

V případě, že provedete výběr přidané položky na účtence, bude řádek zvýrazněn. 

Dalším kliknutím na daný řádek provedete jeho odznačení. 

 

Pokud je řádek zvýrazněn, je možné provést jeho editaci. 

Upravit je možné cenu položky a počet kusů. Ikonou  operaci potvrdíte. 

 

Po úpravě, se provede daná změna na účtence. 

 

12.4. Přidání slevy k nákupu 

Pokud chcete zákazníkovy dát rychlou slevu na jeho nákup, je možné kliknout na 

řádek sleva pod účtenkou.  

 

Po zvýraznění daného řádku můžete nadefinovat slevu pro daný nákup v 

% př.: 10 % a volbu potvrdíte tlačítkem  

 

Následně bude sleva do účtenky automaticky načtena. 

 

12.5. Dokončení nákupu 

Dokončení nákupu dojde po kliknutí na velké tlačítko „OK“ 

 



Po kliknutí na dané tlačítko, dojde ke změně prostředí, kde již není 

možné přidávat další položky na účtenku (rychlé volby budou 

zašednuty). 

Tlačítkem  se zpět vrátíte do pokladní části, kde jde dále 

z účtenkou pracovat. 

Dále je možné vybrat způsob platby zákazníka a to jak hotově, případně 

kartou pokud máte vybavení na bezhotovostní platby. 

 

Poslední pole „zákazník platí“, můžete využít k rychlému výpočtu jakou 

hotovost vrátit zákazníkovy, pokud platí větší částkou 

 

 

Tlačítkem  provedete uložení účtenky do systému a 

můžete provést následně její vytištění. 

 

 



12.6. Tisk účtenky 

Po kliknutí na tlačítko „vytisknout účtenku“, budete automaticky 

nasměrování na stránku s automatickým tiskem. V případě, že máte 

vybranou správnou tiskárnu účtenek (Tiskárna účtenek s rozměrem 

kotouče 80mm nebo je možné použít i standartní tiskárnu A4).  

Bude vytištěn pokladní doklad pro zákazníka. 

Zavřením okna s účtenkou, se vrátíte zpět do aplikace pokladna. 

 

 


