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1 Základní informace

1.1 Než začnete...

Jak začít?

Pro snadné zvládnutí práce s programem OCEP doporučujeme učinit
následující kroky:

1) pozorně si přečtěte tuto elektronickou příručku

2) pracujte vždy s nejaktuálnější verzí programu (informujte se o novinkách
u svého dodavatele programu OCEP)

3) nápověda obsahuje videa pro názorné předvedení práce s programem (v rozsahu celkem 9 hodin)

4) zajistěte si zaškolení u vašeho dodavatele programu OCEP

Jestliže budete mít jakékoliv otázky, konzultujte je prosím nejprve s touto příručkou. Jestliže zde nenajdete
uspokojivou odpověď, spojte se s vaším dodavatelem programu. 

Co je to program OCEP?

Program OCEP (oceňování montážních prací) slouží k efektivní tvorbě nabídkových cen pro různé obory
montážních činností. Spojením položek montážních ceníků, materiálů, dodávek a HZS (hodinové zúčtovací sazby)
s libovolně uživatelsky definovatelnými přirážkami dostáváme rychle a jednoduše výslednou cenu rozpočtu.

Program OCEP má modulární konstrukci, která se může rozšiřovat společně s rostoucí firmou. Základem
programu je kalkulační (rozpočtový) modul "Ceníky" s modulem "Adresy" a "Rozpočty". Tato základní část
programu zajišťuje tvorbu rozpočtů včetně kalkulace ziskovosti a DPH. Program lze rozšířit o další moduly - 
"Faktury", "Objednávky", "Sklady" (s možností práce s více sklady) a "Mzdy".

Konstrukce programu řeší provázání montážních položek s materiály a umožňuje tak velice rychle sestavit
požadovaný rozpočet. Při sestavování rozpočtu program spočítá i normovanou spotřebu času na požadovanou
montáž. Podle těchto údajů je možno naplánovat práci montérů na konkrétní rozsah montáže. Materiálové potřeby
zakázky se registrují v požadavcích na materiál, a v případě, že požadované položky nejsou na skladě, je možné
automaticky vytvořit objednávku. Úkolové mzdy montérů se počítají podílem z fakturace dle mzdových tarifů
jednotlivých montérů. Následuje fakturace zakázky.

V programu jsou evidovány nákupní ceny jednotlivých materiálů, dodávek, subdodávek a dalších komponent
rozpočtu. Ze známých údajů, režií montážní firmy a z volně definovatelného kalkulačního vzorce program spočítá
náklady a následně i zisk zakázky. Tato nepostradatelná kontrola je možná i u nabídkových rozpočtů, kde se při
výpočtu vychází z reálných nákupních cen, které jsou známy a z předpokládaných nákladů na realizaci rozpočtu.

Program umí načíst, ocenit a vyplnit poptávky zasílané investory v XLS/XLSX formátu.

OCEP lze provozovat jako lokální nebo síťové řešení.

Ukázka základní práce s programem od založení rozpočtu, přes vyhledání položek, zadávání do rozpočtu,
přirážky prací a materiálů, úpravu cen a prezentaci rozpočtu na tiskových sestavách.

1.2 O programu OCEP

Výroba a distribuce programu
OCEP:

SELPO
Luční 285, 267 42  Broumy, ČR

tel.: +420 603 525 768, +420 605 284 059

http://www.selpo.cz
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skype: jiri_cermoch

e-mail: ocep@selpo.cz

http://www.selpo.cz

Základní modul programu OCEP řeší kalkulace cenových nabídek. Tvorba cenových nabídek může být licencí
doplněna o modul Faktury (tvorba rozpočtových a položkových faktur a prodejek materiálu za hotové). Dále
modul Objednávky, který řeší objednávání materiálu na základě požadavků ze zakázek, zohlednění stavů na
skladě a podobně. Dalším modulem jsou Sklady s možností evidence skladových zásob na více nezávislých
skladech a tvorbu objednávek na základě požadavků z vytvořených rozpočtů. Modul Mzdy řeší úkolové
odměňování montérů ze zakázek.

Dalším doplňkem k programu OCEP může být modul Publikace, který umí vyexportovat tiskové sestavy do
různých formátů (XLSX, PDF, DOCX, JPG...), pro další případné zpracování jiným způsobem, nebo zaslání
mailem. Modul Značky umožňuje dělit rozpočet na nezávislé části, které mohou plnohodnotně samostatně
fungovat a slučovat se do různých skupin a navenek tak tvořit samostatně plnohodnotnou část rozpočtu.

Informace o aktuální licenci včetně omezení ceny rozpočtu, počtu současných přístupů na síti a rozšiřujících
modulech jsou v okně O aplikaci, které se vyvolá z menu "Nápověda".

mailto:ocep@selpo.cz
http://www.selpo.cz
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1.3 Národní jazykové verze

Program OCEP existuje v české a slovenské verzi, které mají několik odlišností. 

Slovenská verze je plně lokalizována do slovenštiny (s výjimkou nápovědy). Přeložen je vlastní program včetně
tooltipů (nápovědy v okně programu ke kurzoru myši), tiskové výstupy i databáze. Dalším rozdílem mezi českou a
slovenskou verzí je základní měna programu. V české verzi je to Kč a ve slovenské verzi Euro. Každá země má i
odlišné sazby DPH. Ve slovenské verzi je navíc v adresáři firem, v rozpočtu a na dalších místech jako je
fakturace, objednávky a podobně u kontaktů IČDPH - mezinárodní identifikační číslo plátce DPH, které začíná
znaky SK. Ve slovenské verzi programu není řešena elektronická evidence tržeb v modulu Faktury.

Slovenská verze programu je signalizována při startu v úvodním obrázku, kde je za číslem verze programu "SK".
Tato informace je i v titulku okna "O aplikaci", dostupného z menu "Nápověda".

1.4 Online technická podpora

Jako autoři a dodavatelé programu OCEP kromě nápovědy a telefonické podpory programu poskytujeme i online
podporu přes internet. Pomocí programu TeamViewer se můžeme bezpečně spojit s každým uživatelem
programu a řešit okamžitě jeho případné problémy. Po připojení k hostitelskému počítači může každý sledovat,
jaké zásahy v počítači provádíme.

Spuštění této podpory se provádí z hlavního okna programu nebo z okna rozpočtu v menu "Nápověda" volbou
"Online technická podpora", nebo kombinací akceleračních kláves Ctrl+Shift+T. Otevře se okno klienta
programu TeamViewer. Stačí zavolat na technickou podporu programu OCEP od pondělí do pátku 9-17
hodin na telefonní číslo +420 603 525 768 nebo +420 605 284 059 a my se připojíme na Váš počítač a vyřešíme
případné problémy, nebo předvedeme práci s programem.
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2 Úvod do systému

2.1 Instalace programu

Instalace programu OCEP je podrobně popsána na našich stránkách http://www.selpo.cz/selpo/index_htm_files/
Instalace_programu_OCEP.pdf

Doporučené nastavení instalace programu na lokální počítač:

Pro instalaci programu a jeho práci je zapotřebí spojení programu s databází. Ve většině případů dojde k otevření
přístupových portů při instalaci. Některé doinstalované firewally nemusí toto otevření akceptovat a je nutné u nich
port otevřít „ručně“. V takovém případě můžeme asistovat telefonicky, nebo se s vámi spojit pomocí sw vzdálené
podpory TeamViewer a vyřešit problém přes internet.

2.2 Instalace na síti

Instalace programu OCEP je podrobně popsána na našich stránkách http://www.selpo.cz/selpo/index_htm_files/
Instalace_programu_OCEP.pdf

Doporučené nastavení instalace programu na server:

http://www.selpo.cz/selpo/index_htm_files/Instalace_programu_OCEP.pdf
http://www.selpo.cz/selpo/index_htm_files/Instalace_programu_OCEP.pdf
http://www.selpo.cz/selpo/index_htm_files/Instalace_programu_OCEP.pdf
http://www.selpo.cz/selpo/index_htm_files/Instalace_programu_OCEP.pdf
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Doporučené nastavení instalace programu na stanice:

Pro instalaci programu a jeho práci je zapotřebí spojení programu s databází. Ve většině případů dojde k otevření
přístupových portů při instalaci. Některé doinstalované firewally nemusí toto otevření akceptovat a je nutné u nich
port otevřít „ručně“. V takovém případě můžeme asistovat telefonicky, nebo se s vámi spojit pomocí sw vzdálené
podpory TeamViewer a vyřešit problém přes internet.
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2.3 Spuštění programu

Při spuštění programu OCEP se zobrazí dialog pro zadání přihlašovacích údajů pracovníka, aby bylo jasné, kdo s
programem pracuje. Pracovník je definován jednoznačným osobním číslem. Svůj přístup do programu pracovník
chrání uživatelským heslem (jeho použití je důrazně doporučováno). Podle těchto údajů program pozná, kdo
s ním chce pracovat a jaká mu má nastavit přístupová práva. Při prvním spuštění, kdy ještě není v číselníku
pracovníků váš záznam založen, se přihlášení do programu provádí přes fiktivní osobu, která je již v číselníku
registrována. Jako osobní číslo napíšeme slovo správce a heslo necháme nevyplněné. Po tomto přihlášení nám
program nastaví maximální práva. Tím nebudeme nijak omezováni, což je při prvním spuštění programu nutné.

 

Jako jednu z prvních věcí doporučujeme vytvoření záznamů v číselníku pracovníků pro uživatele, kteří budou s
programem OCEP pracovat, nastavit jim přístupová práva (nový pracovník nemá přístup do žádného zakoupeného
modulu). Poté výchozí záznam správce smazat, nebo jej přepsat skutečným uživatelem. Jedná se o
bezpečnostní krok, aby se k vám do programu nemohl dostat nikdo s obecným univerzálním přístupem.

V přihlašovacím dialogu můžeme přednastavit předvyplnění osobního čísla i hesla pracovníka. Znamená to, že
s takto předvyplněnými údaji se přihlašovací dialog zobrazovat nebude. Program OCEP tak předpokládá, že
s programem pracuje uživatel s těmito přednastavenými údaji.

Po přihlášení do programu se zobrazí hlavní okno přepnuté do modulu Ceníky (pokud má přihlášený uživatel do
modulu ceníky povolený přístup). Nastavte si optimální velikost okna s ohledem na rozlišení vaší obrazovky.
Program si pamatuje velikost a umístění okna pro další spuštění programu. Toto nastavení je individuální pro
každého uživatele.

2.4 Připojení programu k SQL databázi

Data programu OCEP jsou uložena v SQL databázi. Ta může být uložena na lokálním počítači, nebo někde na
síti. Po instalaci programu OCEP je zařízeno napojení na databázi, která byla s programem instalována, nebo na
stávající (dříve instalovanou) SQL databázi. Program po svém spuštění hledá spojení s touto databází.
Předpokládá vždy, že se bude pracovat se stejnou databází jako při posledním spuštění. Pokud program po startu
nenajde napojení na databázi, zobrazí připojovací dialog. Pokud se chceme připojit na jinou databázi, než je
aktuálně používaná databáze, je nutné se od stávající databáze odpojit a přihlásit se k jiné (například na síti...).
Volbu "Přihlásit se k jiné databázi" najdeme v hlavním okně OCEP v menu "Soubor".
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V okně připoj ení k databázi j sou tyto parametry:

Adresa - adresa počítače na kterém běží požadovaná databáze. Tečka v poli znamená tento lokální počítač. Na
této adrese musí být počítač "dostupný".

Port - číslo portu, na kterém probíhá komunikace s databází. Pokud je číslo portu nula, nebo není vyplněno,
používá se výchozí port MS SQL serveru.

V pokročilém nastavení j e dále:

Název DB - název databázového stroje

Katalog OCEP - název katalogu s daty programu OCEP

Uživatel DB - jméno uživatele přes kterého se přistupuje do databáze

Heslo do DB - heslo "Uživatele DB"

Výše uvedené údaje jsou výchozím nastavením programu OCEP.

2.5 Připojení k různým databázím

System OCEP se skládá ze dvou základních částí. První částí je vlastní program zajišťující funkcionalitu a SQL
databáze, kde leží data se kterými se pracuje. 

Může nastat situace, kdy je zapotřebí pracovat s programem a data číst ze sdíleného úložiště někde na síti, kam
přistupují i další spolupracovníci. Další možností je ze stejného počítače (např. notebooku) pracovat i v místě, kde
se k připojení na sdílené úložiště nedostaneme. V takovém případě si může tentýž program "sáhnout" na lokálně
uložená data. Ta je nutné na toto lokální úložiště nejprve nahrát (po archivaci na síti a obnově v databázi na
lokálním PC). Při standardní instalaci databáze jsou všechny parametry shodné s výjimkou Adresy serveru. Proto
stačí při změně databáze specifikovat pouze tuto adresu.

To, k jakému úložišti dat (SQL databázi) program OCEP implicitně přistupuje, lze nastavit v zástupci programu na
ploše, případně v dávkovém souboru BAT. Parametrizace připojení k databázi je popsána v příslušné kapitole
nápovědy.

2.6 Parametrizace při spuštění

Program OCEP lze při spuštění parametrizovat a nastavit tak jiné chování než má při klasickém startu. Parametry
se zapisují za spustitelný soubor OCEP.EXE do příkazové řádky. Jednotlivé parametry se oddělují mezerou a
začínají pomlčkou nebo lomítkem.



© 2022 SELPO Broumy

OCEP verze 15.014

2.6.1 Tisk rekapitulace bez DPH

Do příkazové řádky lze nastavit parametrem bDPH, zda bude možné tisknout rekapitulaci rozpočtu bez DPH. 

Možnost volby tisku rekapitulace rozpočtu j en se základem DPH:

parametr: bDPH

zápis: Ocep.exe -bDPH

V okně nastavení tisku se zpřístupní možnost zaškrtnout "Pouze základ DPH". Při jeho zaškrtnutí umožní na
sestavě rekapitulace vynechat tisk sazeb DPH a tiskne tak pouze základ DPH.

2.6.2 Zálohování programu

Umožňuje uživatelsky nebo operačním systémem automaticky provádět zálohování všech dat programu OCEP. 
Do příkazové řádky lze nastavit parametrem B, že se program spustí pouze za účelem vytvoření zálohy.

Lze vytvořit nového zástupce programu na ploše a v jeho "Vlastnostech" na záložce "Zástupce" do pole "Cíl" za
"…Ocep.exe" zapsat mezeru a parametr "-B" (jako první znak pomlčku nebo lomítko následované písmenem "B"
-b, -B, /b, /B) a cestu s názvem souboru, do kterého se má provést záloha. Cesta nesmí být přímo do rootu
systémového disku (většinou C:\), nebo do systémových složek (C:\Windows..., C:\ProgramFiles\... apod.). Do
názvu souboru, kam se má záloha provést lze vkládat řídící znaky, které budou nahrazeny aktuální systémovou
hodnotou. Jedná se o tyto znaky se striktním dodržením počtu a velikosti písma:

YY nebo YYYY – rok (2 nebo 4 znakově 15 nebo 2016)

MM – měsíc

DD – den

hh – hodiny

mm – minuty

ss – sekundy

Zápis příkazu "…Ocep.exe" -B D:\ZalohaOCEP_YYYYMMDD_hhmmss provede po spuštění programu s tímto
parametrem zálohu na disk D:\ s názvem "ZalohaOCEP_20200415_152835.bak". Znamená to, že záloha byla
provedena 15.4.2020 v 15 hodin 28 minut a 35 sekund. Složka, do které se bude záloha provádět musí na disku
již existovat.

Spuštění programu za účelem zálohování:

parametr: B Cesta_a_nazev_souboru

zápis: Ocep.exe -B C:\ZALOHA_OCEP\ZALOHA_YYYYMMDD_hhmmss

nebo pro zadání zálohování do cesty v síti například: 

zápis: Ocep.exe -B "\\NAS_Server\data ocep\Zalohy\ZALOHA_YYYYMMDD_hhmmss"

Po takovémto spuštění programu se provede zálohování kompletních dat z SQL databáze. Po provedení zálohy se
program ukončí. Toto řešení lze spouštět uživatelsky i za normálního běhu programu nebo pomocí Plánovače
úloh ve Windows.

To vyžaduje již o něco vyšší znalosti. Zálohování se provádí v systémovém nástroji "Plánovač úloh". Do

Plánovače úloh přidáme novou úlohu (např. OCEP Automatická záloha). Nastavíme parametry zálohování dle

potřeby (čas a četnost) a dle informací uvedených výše můžeme specifikovat název souboru.
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2.6.3 Připojení k databázi

System OCEP se skládá ze dvou základních částí. První částí je vlastní program zajišťující funkcionalitu a SQL
databáze, kde leží data se kterými se pracuje. 

Může nastat situace, kdy je zapotřebí pracovat s programem a data číst ze sdíleného úložiště někde na síti, kam
přistupují i další spolupracovníci. Další možností je ze stejného počítače (např. notebooku) pracovat i v místě, kde
se k připojení na sdílené úložiště nedostaneme. V takovém případě si může tentýž program "sáhnout" na lokálně
uložená data. Ta je nutné na toto lokální úložiště nejprve nahrát (po archivaci na síti a obnově v databázi na
lokálním PC). Při standardní instalaci databáze jsou všechny parametry shodné s výjimkou Adresy serveru. Proto
stačí při změně databáze specifikovat pouze tuto adresu.

To, k jakému úložišti dat (SQL databázi) program OCEP implicitně přistupuje, lze nastavit v zástupci programu na
ploše, případně v dávkovém souboru BAT. Jedná se o "Připojovací parametry Databáze", které lze vyvolat i z
hlavního okna programu v menu "Soubor" volbou "Přihlásit se k jiné databázi".

Argumenty pro připoj ení k databázi:

Adresa -a

Port -p

Název databáze -n

Katalog OCEP -c

Uživatel databáze -u

Heslo pro přístup do databáze -psw

V rámci povolené syntaxe lze používat malá i velká písmena a pomlčka může být nahrazena lomítkem "/".
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Příklad přihlášení k SQL databázi na lokálním počítači:

Adresa -a localhost (hodnota proměnné je "localhost")

nebo 

Adresa -a . (hodnota proměnné je ".")

Příkazová řádka: Ocep.exe -a localhost

Příklad přihlášení k SQL databázi na síti (IP adresa nebo název serveru):

Adresa -a 192.168.0.1 (hodnota proměnné je IP adresa počítače "192.168.0.1")

nebo 

Adresa -a SERVER_OCEP (hodnota proměnné je název počítače "SERVER_OCEP")

Příkazová řádka: Ocep.exe -a SERVER_OCEP

Ukázka zápisu v zástupci programu na ploše. Takto lze například vytvořit dva zástupce, kteří spouští stejný
program, ale ten bude pro data přistupovat na jiné místo.
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2.7 Nastavení programu

Na různých místech v programu se dají nastavit parametry jeho chování. Jedná se o globální nastavení, které
platí pro všechny počítače sdílející data a individuální nastavení platná pro počítač, ze kterého se k datům
připojujeme. Jsou to například používané číselníky, zaokrouhlování rozpočtů a pod.

Individuální nastavení je například velikost a umístění oken programu.

Globální nastavení se ukládá společně s daty programu do SQL databáze a s nimi se i zálohuje. Individuální
nastavení programu je uloženo na každém počítači, ze kterého je program spouštěn. Toto nastavení je v souboru 
Ocep.config, který standardně leží na C:\Users\user\AppData\Roaming\OCEP\.

2.8 Automatická aktualizace programu OCEP

Program OCEP při každém startu kontroluje na internetu nové verze, které jsou pro uživatele aktuální verze
k dispozici zdarma.

Verze programu jsou číslovány. Toto číslo se skládá z majoritní části před desetinnou tečkou a minoritní, za
desetinnou tečkou. Pokud jste například zakoupili OCEP verze 13.0, je majoritní číslo verze 13. Pro uživatele
verze 13 jsou průběžně uvolňovány aktualizace programu s minoritním číslem 1-X. To znamená, že pokud bude na
internetu nalezena vyšší verze minoritní části čísla programu než je aktuálně nainstalováno, je pro takového
uživatele zdarma ke stažení a instalaci. V případě nainstalované verze 13.0 jsou to verze 13.1 a vyšší. V těchto
aktualizacích jsou zpřístupněny nové funkce a opraveny známé chyby.

Pokud program nalezne na internetu vyšší verzi, než je aktuálně spuštěná, zobrazí informační okno, V titulku
okna je napsáno, jaká verze byla na internetu nalezena. Stiskem tlačítek se rozhodne, jak se bude dále
postupovat.

Tlačítkem "Stáhnout" se provede stažení aktualizace programu

Tlačítko "Novinky" otevře stránku s popisem novinek na webu programu OCEP

Tlačítko "Odložit" odsune rozhodnutí o počet dní nastavených v comboboxu nad tlačítky

V případě stažení aktualizace programu se zobrazí okno s těmito možnostmi:

Tlačítkem "Spustit instalaci" se provede start instalace

Tlačítko "Zobrazit ve složce" otevře Průzkumník Windows se staženým ZIP souborem aktualizace, pro
případnou pozdější instalaci např. pro administrátory síťových instalací a pod.
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2.9 Práce s okny

2.9.1 Hlavní okno programu

2.9.1.1 Pracovní plocha hlavního okna

Pracovní plocha hlavního okna j e rozdělena na tři důležité části:

V levé části hlavního okna je strom členění položek (záznamů – prací, materiálů a dodávek, HZS – v modulu
"Ceníky", nabídek, vzorů a zakázek – v modulu "Rozpočty"...).
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V pravé horní části tohoto okna je tabulka - seznam položek, náležících do aktuální skupiny v členění. Pokud se
nevejdou všechny položky do vymezené části okna, objeví se u okraje skrolovací lišty, které umožní posun
obsahu okna. Skrolovací lišty mohou být horizontální a vertikální, podle toho, zda se do vymezeného prostoru
nevejde šířka nebo délka zobrazovaných dat.

Záznamy v tabulce mohou být tříděny podle některých polí (sloupců). Možnost třídění signalizuje trojúhelník za
názvem sloupce. Třídit lze vzestupně a sestupně. Přetřídění se provádí ťuknutím levým tlačítkem myši na hlavičku
sloupce, kde je zobrazen zmíněný trojúhelník. V tomto případě sloupec Číslo a Název.

Pod seznamem položek vybrané skupiny je záložka Detail aktuální položky. Tato část okna může obsahovat více
záložek (Vazby, Skladová karta…), podle toho kde a v jakém režimu se program právě nachází.
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V případě potřeby můžeme zvětšit výšku záložek v modulech Rozpočty, Ceníky, Objednávky, Sklady a
Faktury, kde jsou na záložkách tabulky, aby se zobrazilo najednou více položek v tabulce. To lze provést
stiskem levého tlačítka myši na oddělovací linii horní tabulky položek a záložek, když se kurzor myši změní na
oboustrannou šipku.

Na pracovní ploše obrazovky můžeme najednou otevřít více oken a mezi nimi se pak přepínat. Může to být hlavní
okno programu, několik oken rozpočtů, okno faktury, skladového dokladu, objednávky... Je dobré neotevírat
současně příliš mnoho oken, aby se v nich člověk "neztratil"...

2.9.1.2 Ikony nástrojové lišty

V hlavním okně programu OCEP na nástrojové liště jsou ikony, které zastupují některé nejčastěji používané
funkce. Příslušnou funkci vyvoláme ťuknutím na ploše ikony. Některé z těchto funkcí lze vyvolat i akceleračními
klávesami (kombinace kláves v závorkách).

založí nový rozpočet, fakturu, prodejku, objednávku, výdejku… (Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+F...)

otevře rozpočet, fakturu… pro další práci (Ctrl+O)

otevře okno náhledu s aktuální tiskovou sestavou

otevře okno tisku pro nastavení parametrů tisku a vlastní tisk (Ctrl+P)

vyjme označenou část textu nebo položky do schránky Windows (Ctrl+X)

zkopíruje označenou část textu nebo položky do schránky Windows (Ctrl+C)

vloží obsah schránky (Ctrl+V)

založí novou položku (Ctrl+N)

provede zrušení označených záznamů, větviček skupin…(Delete)

vyvolá okno pro vyhledání položky, adresy…(Ctrl+F)

vyvolá standardní kalkulačku Windows

2.9.1.3 Ikony hlavního okna

Větvičky skupin v členění položek (v levé části okna typu Průzkumník) jsou v různých modulech programu
reprezentovány různými ikonami. Totéž platí o položkách v seznamu položek v pravé horní části okna. Každá
ikona představuje nějaký záznam (položku / doklad / skupinu) a ukazuje její "stavy".

Modul "Rozpočty"

Skupiny v členění:

Nabídkové rozpočty

Nabídkové rozpočty (prázdná skupina)
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Vzorové rozpočty

Vzorové rozpočty (prázdná skupina)

Zakázky

Zakázky (prázdná skupina)

Záznamy v tabulce (rozpočty):

Nabídka rozpracovaná

Nabídka odeslaná

Nabídka bez odpovědi

Nabídka neúspěšná

Nabídka realizovaná

Vzor

Zakázka evidovaná

Zakázka rozpracovaná

Zakázka dokončená

Zakázka vyfakturovaná celá

Zakázka vyfakturovaná částečně

Zakázka uhrazená celá

Zakázka uhrazená částečně

Zamčený doklad

Záložky pod tabulkou:

Detail rozpočtu

Investor

Investor (nevyplněn - bez záznamu)

Poznámky

Poznámky (nevyplněno)

Instrukce

Instrukce (nevyplněno)

Komunikace

Komunikace (nevyplněno)

Faktury

Faktury (bez záznamu - nevystavena faktura na zakázku)

Skladové pohyby na zakázce

Skladové pohyby na zakázce (bez záznamu/skladových pohybů na zakázce)

Vyplacené mzdy na zakázce

Nejsou rozděleny mzdy ze zakázky montérům

Modul "Ceníky"

Skupiny v členění:

Ceník prací

Ceník prací (bez záznamu/položek)
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Ceník prací s komentářem

Ceník prací s komentářem (bez záznamu/položek)

Skupina prací

Skupina prací (bez záznamu/položek)

Skupina prací s komentářem

Skupina prací s komentářem (bez záznamu/položek)

Ceník materiálu

Ceník materiálu (bez záznamu/položek)

Ceník materiálu s nastaveným rabatem

Ceník materiálu s nastaveným rabatem (bez záznamu/položek)

Ceník materiálu s komentářem

Ceník materiálu s komentářem (bez záznamu/položek)

Ceník materiálu s komentářem a nastaveným rabatem

Ceník materiálu s komentářem a nastaveným rabatem (bez záznamu/položek)

Skupina materiálu

Skupina materiálu (bez záznamu/položek)

Skupina materiálu s nastaveným rabatem

Skupina materiálu s nastaveným rabatem (bez záznamu/položek)

Skupina materiálu s komentářem

Skupina materiálu s komentářem (bez záznamu/položek)

Skupina materiálu s nastaveným rabatem a komentářem

Skupina materiálu s nastaveným rabatem a komentářem (bez záznamu/položek)

Ceník dodávek

Ceník dodávek (bez záznamu/položek)

Ceník dodávek s nastaveným rabatem

Ceník dodávek s nastaveným rabatem (bez záznamu/položek)

Ceník dodávek s komentářem

Ceník dodávek s komentářem (bez záznamu/položek)

Ceník dodávek s rabatem a komentářem

Ceník dodávek s rabatem a komentářem (bez záznamu/položek)

Skupina dodávek

Skupina dodávek (bez záznamu/položek)

Skupina dodávek s nastaveným rabatem

Skupina dodávek s nastaveným rabatem (bez záznamu/položek)

Skupina dodávek s komentářem

Skupina dodávek s komentářem (bez záznamu/položek)

Skupina dodávek s nastaveným rabatem a komentářem

Skupina dodávek s nastaveným rabatem a komentářem (bez záznamu/položek)

Ceník hodinové zúčtovací sazby

Ceník hodinové zúčtovací sazby (bez záznamu/položek)

Ceník hodinové zúčtovací sazby s komentářem
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Ceník hodinové zúčtovací sazby s komentářem (bez záznamu/položek)

Skupina HZS

Skupina HZS (bez záznamu/položek)

Skupina HZS s komentářem

Skupina HZS s komentářem (bez záznamu/položek)

Požadavky na materiál

Požadavky na materiál (bez záznamu/položek)

Záznamy v tabulce (položky):

Práce (montáž) bez navázaného materiálu

Práce (montáž) s navázaným materiálem

Práce (montáž) s pevnou cenou bez navázaného materiálu

Práce (montáž) s pevnou cenou a navázaným materiálem

Materiál bez navázané montáže

Materiál s nastaveným rabatem

Materiál s nastavenou pevnou prodejní cenou

Materiál s navázanou montáží

Materiál s navázanou montáží a nastaveným rabatem

Materiál s navázanou montáží a nastavenou pevnou prodejní cenou

Materiál se skladovou kartou (na aktuálním skladě)

Materiál se skladovou kartou (na aktuálním skladě) a nastaveným rabatem

Materiál se skladovou kartou (na aktuálním skladě) a nastavenou pevnou prodejní cenou

Materiál se skladovou kartou (na aktuálním skladě) a navázanou montáží

Materiál se skladovou kartou (na aktuálním skladě), navázanou montáží a nastaveným rabatem

Materiál se skladovou kartou (na aktuálním skladě), navázanou montáží a nastavenou pevnou prodejní
cenou

Materiál se skladovou kartou (na aktuálním skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod nastaveným
limitem

Materiál se skladovou kartou (na aktuálním skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod nastaveným
limitem a nastaveným rabatem

Materiál se skladovou kartou (na aktuálním skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod limitem a
nastavenou pevnou prodejní cenou

Materiál se skladovou kartou (na aktuálním skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod nastaveným
limitem s navázanou montáží

Materiál se skl. kartou (na akt. skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod limitem s navázanou
montáží a nastaveným rabatem

Materiál se skl. kartou (na akt. skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod limitem s navázanou
montáží a pevnou prodejní cenou

Dodávka bez navázané montáže

Dodávka s nastaveným rabatem

Dodávka s nastavenou pevnou prodejní cenou

Dodávka s navázanou montáží

Dodávka s navázanou montáží a nastaveným rabatem

Dodávka s navázanou montáží a nastavenou pevnou prodejní cenou
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Dodávka se skladovou kartou (na aktuálním skladě)

Dodávka se skladovou kartou (na aktuálním skladě) a nastaveným rabatem

Dodávka se skladovou kartou (na aktuálním skladě) a nastavenou pevnou prodejní cenou

Dodávka se skladovou kartou (na aktuálním skladě) a navázanou montáží

Dodávka se skladovou kartou (na aktuálním skladě) a navázanou montáží a nastaveným rabatem

Dodávka se skladovou kartou (na aktuálním skladě) a navázanou montáží a nastavenou pevnou
prodejní cenou

Dodávka se skladovou kartou (na aktuálním skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod nastaveným
limitem

Dodávka se skladovou kartou (na aktuálním skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod nastaveným
limitem a nastaveným rabatem

Dodávka se skladovou kartou (na aktuálním skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod limitem a
nastavenou pevnou prodejní cenou

Dodávka se skladovou kartou (na aktuálním skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod nastaveným
limitem s navázanou montáží

Dodávka se skl. kartou (na akt. skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod limitem s navázanou
montáží a nastaveným rabatem

Dodávka se skl. kartou (na akt. skladě) s množstvím < nebo = 0, nebo pod limitem s navázanou
montáží a pevnou prodejní cenou

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Požadavek na materiál bez vazby na ceník

Požadavek na materiál s vazbou na ceník

Záložky pod tabulkou:

Detail položky (práce, materiálu, HZS nebo požadavku na materiál)

Nevyplněný druhý Detail položky materiálu

Vazby s alespoň jednou navázanou položkou

Vazby bez navázaných položek

Položka ceníku materiálu se skladovou kartou (na aktuálním skladě)

Položka ceníku materiálu bez skladové karty (na aktuálním skladě)

Položka ceníku materiálu se skladovou kartou s pohyby na aktuálním skladě

Položka ceníku materiálu bez pohybu na skladové kartě

Modul "Objednávky"

Skupiny v členění:

Rok

Rok bez objednávek

Měsíc

Měsíc bez objednávek

Den

Den bez objednávek

Záznamy v tabulce (Obj ednávky):

Objednávka
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Zamčený doklad

Záložky pod tabulkou:

Detail (hlavička dokladu objednávky)

Dodavatel

Dodavatel (nevyplněno)

Položky na objednávce

Položky na objednávce (nevyplněno - bez položek)

Modul "Sklady"

Skupiny v členění:

Skladové karty

Skladové karty (bez položky/skladové karty)

Rok

Rok bez skladových dokladů

Měsíc

Měsíc bez skladových dokladů

Den

Den bez skladových dokladů

Záznamy v tabulce (Skladové karty, Příj emky, Výdej ky, Vrácenky a Inventury):

Skladová karta

Skladová karta ručně založená

Skladová karta s poznámkou

Skladová karta ručně založená s poznámkou

Skladová karta s množstvím 0 nebo pod nastaveným minimálním limitem

Skladová karta ručně založená s množstvím 0 nebo pod nastaveným minimálním limitem

Skladová karta s poznámkou s množstvím 0 nebo pod nastaveným minimálním limitem

Skladová karta ručně založená s poznámkou s množstvím 0 nebo pod nastaveným minimálním
limitem

Skladová karta s cenou rovnou 0

Příjemka - uzavřený a naskladněný doklad, nelze jej editovat, ale pouze tisknout

Příjemka - neuzavřený doklad, který lze dále editovat

Výdejka - uzavřený a vyskladněný doklad, nelze jej editovat, ale pouze tisknout

Výdejka - neuzavřený doklad, který lze dále editovat

Vrácenka - uzavřený a naskladněný doklad, nelze jej editovat, ale pouze tisknout

Vrácenka - neuzavřený doklad, který lze dále editovat

Inventura - uzavřený doklad, nelze jej editovat, ale pouze tisknout

Inventura - neuzavřený doklad, který lze dále editovat

Zamčený doklad

Záložky pod tabulkou:

Detail skladové karty nebo hlavička dokladu (Příjemky, Výdejky, Vrácenky nebo Inventury)

Pohyby na skladové kartě (Příjemky, Výdejky, Vrácenky nebo Inventury)
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Pohyby na skladové kartě (nevyplněno - bez pohybů)

Poznámky ke skladové kartě

Poznámky ke skladové kartě (nevyplněno - bez poznámky)

Modul "Faktury"

Skupiny v členění:

Rok

Rok bez dokladů (Faktur a Prodejek)

Měsíc

Měsíc bez dokladů (Faktur a Prodejek)

Den

Den bez dokladů (Faktur a Prodejek)

Záznamy v tabulce (Faktury a Prodej ky materiálu):

Faktura uhrazená

Faktura před splatností neuhrazená

Faktura uhrazená částečně

Faktura po splatnosti neuhrazená

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti uhrazená

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti před splatností neuhrazená

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti uhrazená částečně

Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti po splatnosti neuhrazená

Faktura zálohová uhrazená

Faktura zálohová před splatností neuhrazená

Faktura zálohová uhrazená částečně

Faktura zálohová po splatnosti neuhrazená

Dobropis uhrazený

Dobropis před splatností neuhrazený

Dobropis uhrazený částečně

Dobropis po splatnosti neuhrazený

Dobropis v režimu přenesené daňové povinnosti uhrazený

Dobropis v režimu přenesené daňové povinnosti před splatností neuhrazený

Dobropis v režimu přenesené daňové povinnosti uhrazený částečně

Dobropis v režimu přenesené daňové povinnosti po splatnosti neuhrazený

Faktura v režimu EU (Evropská unie) uhrazená

Faktura v režimu EU (Evropská unie) před splatností neuhrazená

Faktura v režimu EU (Evropská unie) uhrazená částečně

Faktura v režimu EU (Evropská unie) po splatnosti neuhrazená

Faktura zálohová v režimu EU (Evropská unie) uhrazená

Faktura zálohová v režimu EU (Evropská unie) před splatností neuhrazená

Faktura zálohová v režimu EU (Evropská unie) uhrazená částečně

Faktura zálohová v režimu EU (Evropská unie) po splatnosti neuhrazená

Dobropis v režimu EU (Evropská unie) uhrazený

Dobropis v režimu EU (Evropská unie) před splatností neuhrazený
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Dobropis v režimu EU (Evropská unie) uhrazený částečně

Dobropis v režimu EU (Evropská unie) po splatnosti neuhrazený

Prodejka materiálu za hotové

Prodejka materiálu za hotové s odeslaným hlášením k EET

Zamčený doklad

Záložky pod tabulkou:

Detail (hlavička) dokladu (Faktury nebo Prodejky)

Odběratel

Odběratel (nevyplněno)

Položky (jednotlivé řádky dokladu Faktury nebo Prodejky)

Položky (nevyplněno - doklad bez položek)

Rekapitulace ceny dokladu (Faktury nebo Prodejky)

EET - vyplněné údaje o elektronické evidenci tržeb

EET - doklad není evidován na serverech ministerstva financí, nebo ještě nebyl odeslán

Modul "Mzdy"

Skupiny v členění:

Rok

Rok bez záznamů (o odpracovaných hodinách a mzdách pracovníků)

Měsíc

Měsíc bez záznamů (o odpracovaných hodinách a mzdách pracovníků)

Záznamy v tabulce (Pracovníci na zakázce za určité období):

Pracovník (informace uložené ze zakázky)

Pracovník (ručně pořízený záznam)

Záložky pod tabulkou:

Detail (hlavička) záznamu

Odpracované hodiny a mzdy na zakázce za dané období

Modul "Adresy"

Skupiny v členění:

Kořen skupin členění adresáře

Skupina kontaktů v adresáři firem

Skupina kontaktů v adresáři firem (bez záznamu/adresy)

Záznamy v tabulce (Kontakty adresáře):

Odběratel

Odběratel s nastavenou slevou

Dodavatel

Dodavatel i odběratel

Dodavatel i odběratel s nastavenou slevou
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Záznam v adresáři bez specifikace (odběratel/dodavatel)

Záložky pod tabulkou:

Detail adresy (kontaktní údaje)

Poznámky k aktuálnímu kontaktu

Poznámky k aktuálnímu kontaktu (nevyplněno - bez poznámky)

2.9.1.4 Stavový řádek

Stavový řádek je zobrazen ve spodní části hlavního okna. Program OCEP zde zobrazuje informace, o kterých
předpokládá, že mohou být užitečné. V její pravé části se trvale zobrazuje aktuální čas a stav (zapnuto/vypnuto) u
kláves Insert (vkládání a přepisování u psaní z klávesnice), Caps Lock (psaní malých nebo velkých písmen) a
Num Lock (zapnutí numerické části klávesnice na psaní čísel nebo přesunu kurzoru). Vlevo od indikace stavu
kláves je informace na kolikáté položce z kolika právě na tabulce stojíme (v rámci aktuálního třídění položek).
V levé části se zobrazují textové informace jako nápověda k editačním buňkám, nad kterými aktuálně stoji kurzor
myši.

2.9.1.5 Možnosti zobrazení okna

Nabídkou "Zobrazit" z menu hlavního okna programu nebo oken rozpočtu můžeme upravit pohledy na data nebo
na příslušné okno (hlavní okno OCEP a okno rozpočtu) podle okamžitých potřeb. Příslušné volby této nabídky
skryjí nebo zobrazí určité prvky v okně nebo na obrazovce.

Stavový řádek - skryje nebo zobrazí stavový řádek ve spodní části okna

Členění - skryje nebo zobrazí panel členění položek, rozpočtů…(Ctrl+L)

Skupiny - skryje nebo zobrazí pohled se skupinami nebo bez skupin v členění položek u ceníků, adres,
rozpočtů... (Ctrl+K)

Záložky - skryje nebo zobrazí záložky (Detail…) pod seznamem položek, rozpočtů…

Tooltipy skupin - umožní zobrazit nebo vypne zobrazení tooltipů vlastností a statistik větviček v členění položek
(Ctrl+G)

Mezivýsledky - skryje nebo zobrazí okno mezivýsledků (Ctrl+M) - pouze pro okno rozpočtu

2.9.2 Okno rozpočtu

2.9.2.1 Pracovní plocha okna rozpočtu

Okno rozpočtu má v titulku okna číslo rozpočtu a jeho název. Pracovní plocha okna rozpočtu slouží konkrétní
činnosti a liší se podle zvoleného modulu (Položky, Subdodávky, Vlastní náklady, Rekapitulace a
Kalkulace).
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V modulu "Položky" je pracovní plocha okna rozpočtu rozdělena na tři základní části. V levé části okna je
členění položek (záznamů) prací, materiálů, dodávek a HZS. V pravé horní části okna je seznam položek
(tabulka), náležících do aktuálně vybrané skupiny v členění položek. Pod seznamem položek vybrané skupiny je
záložka "Detail" aktuální položky z tabulky nad záložkou. Tato část okna může obsahovat více záložek, podle
toho v jakém místě členění se program právě nachází. Různé je to pro práce, materiály a dodávka a HZS.

Členění položek rozpočtu:
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Vlevo je členění "rozbalené" a jsou tak vidět jednotlivé skupiny v rozpočtu, do kterých jsou položky ukládány.
Výchozí zobrazení členění rozpočtu je pohled bez skupin (vpravo). Neznamená to, že by skupiny v rozpočtu
nebyly vytvořeny, jen je potlačeno jejich zobrazení. Zobrazení nebo skrytí skupin v členění lze provést stiskem
akceleračních kláves Ctrl+K nebo z menu rozpočtu "Zobrazit" volbou "Skupiny".

Seznam položek rozpočtu:

V tabulce jsou zobrazeny položky, náležící do aktuálně vybrané skupiny v členění. Je zde sloupec "Zn." (značka),
"Číslo" (katalogové číslo položky), "Název" (textový popis položky), "Množství" (zadané množství položky v
rozpočtu) a "Cena vč. přirážek" (aktuálně spočítaná cena včetně přirážek) - u prací, materiálů a dodávek. U
položek HZS cena za položku v rámci zadaného množství a hodinové sazby položky.

Záložky s informacemi o položce v rozpočtu:
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Záložka "Detail" pod seznamem položek zobrazuje veškeré informace o aktuálně vybrané položce. Záložka
"Vazby" může obsahovat navázané položky k aktuální položce a záložka "Poznámky" libovolný text,
doplňujících informací k aktuální položce.

V ostatních modulech tohoto okna – "Subdodávky", "Vlastní náklady", "Rekapitulace" a "Kalkulace" se obejdeme
bez členění položek v levé části okna. V okně je pouze v horní části seznam položek a ve spodní části okna detail
aktuálně vybrané položky.

2.9.2.2 Ikony nástrojové lišty rozpočtu

V okně rozpočtu na nástrojové liště jsou ikony, které zastupují některé nejčastěji používané funkce. Příslušnou
funkci vyvoláme ťuknutím na ploše ikony. Některé z těchto funkcí lze vyvolat i akceleračními klávesami
(kombinace kláves v závorkách).

provede uložení rozpočtu (Ctrl+S)

otevře okno náhledu s tiskovou sestavou Položky všech ceníků + Rekapitulace

otevře okno tisku pro nastavení parametrů tisku a vlastní tisk (Ctrl+P)

vyjme označenou část textu nebo položky do schránky Windows (Ctrl+X)

zkopíruje označenou část textu nebo položky do schránky Windows (Ctrl+C)

vloží obsah schránky (Ctrl+V)

založí novou položku (Ctrl+N)

provede zrušení označených záznamů, větviček skupin…(Delete)

vyvolá okno pro vyhledání položky (Ctrl+F)

otevře nebo zavře okno Mezivýsledky rozpočtu (Ctrl+M)

vyvolá standardní kalkulačku Windows

posune aktuální položku v rámci fyzického pořadí o jednu nahoru (Alt+šipka nahoru)

posune aktuální položku v rámci fyzického pořadí o jednu dolů (Alt+šipka dolů)

2.9.2.3 Ikony okna rozpočtu

Každá ikona představuje nějaký záznam (položku / doklad / skupinu) a ukazuje její "stavy".

Skupiny v členění:
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Ceník prací

Ceník prací (bez položek)

Skupina prací

Skupina prací (bez položek)

Ceník materiálů

Ceník materiálů (bez položek)

Skupina materiálů

Skupina materiálů (bez položek)

Ceník dodávek

Ceník dodávek (bez položek)

Skupina dodávek

Skupina dodávek (bez položek)

Ceník HZS - hodinových zúčtovacích sazeb

Ceník HZS - hodinových zúčtovacích sazeb (bez položek)

Skupina HZS - hodinových zúčtovacích sazeb

Skupina HZS - hodinových zúčtovacích sazeb (bez položek)

Záznamy v tabulce (položky):

Práce (montáž) bez navázaného materiálu

Práce (montáž) bez navázaného materiálu a bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Práce (montáž) s navázaným materiálem

Práce (montáž) s navázaným materiálem a bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Práce (montáž) s poznámkou

Práce (montáž) s poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Práce (montáž) se skrytou poznámkou

Práce (montáž) se skrytou poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Práce (montáž) s navázaným materiálem a poznámkou

Práce (montáž) s navázaným materiálem a poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního
okna

Práce (montáž) s navázaným materiálem a skrytou poznámkou

Práce (montáž) s navázaným materiálem a skrytou poznámkou bez odkazu na položku do ceníku
hlavního okna

Práce (montáž) s pevnou cenou bez navázaného materiálu

Práce (montáž) s pevnou cenou bez navázaného materiálu a bez odkazu na položku do ceníku
hlavního okna

Práce (montáž) s pevnou cenou a navázaným materiálem

Práce (montáž) s pevnou cenou a navázaným materiálem a bez odkazu na položku do ceníku
hlavního okna

Práce (montáž) s pevnou cenou, navázaným materiálem a poznámkou

Práce (montáž) s pevnou cenou, navázaným materiálem a poznámkou bez odkazu na položku do
ceníku hlavního okna

Práce (montáž) s pevnou cenou, navázaným materiálem a skrytou poznámkou

Práce (montáž) s pevnou cenou, navázaným materiálem a skrytou poznámkou bez odkazu na
položku do ceníku hlavního okna

Práce (montáž) s pevnou cenou a poznámkou

Práce (montáž) s pevnou cenou a poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna
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Práce (montáž) s pevnou cenou a skrytou poznámkou

Práce (montáž) s pevnou cenou a skrytou poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního
okna

Práce (demontáž)

Práce (demontáž) bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Práce (demontáž) s poznámkou

Práce (demontáž) s poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Práce (demontáž) se skrytou poznámkou

Práce (demontáž) se skrytou poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Práce (demontáž) s pevnou cenou

Práce (demontáž) s pevnou cenou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Práce (demontáž) s pevnou cenou a poznámkou

Práce (demontáž) s pevnou cenou a poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Práce (demontáž) s pevnou cenou a skrytou poznámkou

Práce (demontáž) s pevnou cenou a skrytou poznámkou bez odkazu na položku do ceníku
hlavního okna

Materiál bez navázané montáže

Materiál bez navázané montáže bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Materiál s navázanou montáží

Materiál s navázanou montáží a bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Materiál s poznámkou

Materiál s poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Materiál se skrytou poznámkou

Materiál se skrytou poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Materiál s navázanou montáží a poznámkou

Materiál s navázanou montáží a poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Materiál s navázanou montáží a skrytou poznámkou

Materiál s navázanou montáží a skrytou poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního
okna

Materiál s pevnou cenou bez navázané montáže

Materiál s pevnou cenou bez navázané montáže bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Materiál s pevnou cenou a navázanou montáží

Materiál s pevnou cenou a navázanou montáží a bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Materiál s pevnou cenou, navázanou montáží a poznámkou

Materiál s pevnou cenou, navázanou montáží a poznámkou bez odkazu na položku do ceníku
hlavního okna

Materiál s pevnou cenou, navázanou montáží a skrytou poznámkou

Materiál s pevnou cenou, navázanou montáží a skrytou poznámkou bez odkazu na položku do
ceníku hlavního okna

Materiál s pevnou cenou a poznámkou

Materiál s pevnou cenou a poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Materiál s pevnou cenou a skrytou poznámkou

Materiál s pevnou cenou a skrytou poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Položka materiálu má obrázek nebo dlouhý popis položky

Položka materiálu má obrázek, který je nastaven pro tisk na sestavě položek

Dodávka bez navázané montáže
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Dodávka bez navázané montáže bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Dodávka s navázanou montáží

Dodávka s navázanou montáží a bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Dodávka s poznámkou

Dodávka s poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Dodávka se skrytou poznámkou

Dodávka se skrytou poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Dodávka s navázanou montáží a poznámkou

Dodávka s navázanou montáží a poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Dodávka s navázanou montáží a skrytou poznámkou

Dodávka s navázanou montáží a skrytou poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního
okna

Dodávka s pevnou cenou bez navázané montáže

Dodávka s pevnou cenou bez navázané montáže bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Dodávka s pevnou cenou a navázanou montáží

Dodávka s pevnou cenou a navázanou montáží a bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Dodávka s pevnou cenou, navázanou montáží a poznámkou

Dodávka s pevnou cenou, navázanou montáží a poznámkou bez odkazu na položku do ceníku
hlavního okna

Dodávka s pevnou cenou, navázanou montáží a skrytou poznámkou

Dodávka s pevnou cenou, navázanou montáží a skrytou poznámkou bez odkazu na položku do
ceníku hlavního okna

Dodávka s pevnou cenou a poznámkou

Dodávka s pevnou cenou a poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Dodávka s pevnou cenou a skrytou poznámkou

Dodávka s pevnou cenou a skrytou poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Položka dodávky má obrázek nebo dlouhý popis položky

Položka dodávky má obrázek, který je nastaven pro tisk na sestavě položek

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS) bez odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS) s vyplněnými pracovníky

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS) s vyplněnými pracovníky bez odkazu na položku do
ceníku hlavního okna

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS) s poznámkou

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS) s poznámkou bez odkazu na položku do ceníku hlavního
okna

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS) s poznámkou a vyplněnými pracovníky

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS) s poznámkou a vyplněnými pracovníky bez odkazu na
položku do ceníku hlavního okna

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS) se skrytou poznámkou

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS) se skrytou poznámkou bez odkazu na položku do
ceníku hlavního okna

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS) se skrytou poznámkou a vyplněnými pracovníky

Položka hodinové zúčtovací sazby (HZS) se skrytou poznámkou a vyplněnými pracovníky bez
odkazu na položku do ceníku hlavního okna

Položka subdodávek
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Položka vlastních nákladů

Položka vlastních nákladů nefakturovaná

Záložky pod tabulkou:

Detail položky (práce, materiálu, dodávek nebo HZS)

Vazby s alespoň jednou navázanou položkou

Vazby u položky nejsou vytvořeny

Poznámka k položce rozpočtu

Poznámka k položce rozpočtu není vyplněna (bez poznámky)

Odkaz na XLS soubor s poptávkou

Odkaz na XLS soubor s poptávkou není u položky vyplněn

2.9.3 Datová okna

2.9.3.1 Formulářový pohled

Formulářový pohled (Detail položky) se používá pro zobrazení obsahu databázového záznamu vhodný k jeho
editaci. Jeden záznam v databázi zabírá celou plochu záložky a editační prvky formuláře zpravidla odpovídají
jednotlivým položkám databázového záznamu. Formulářový pohled je výhodný pro jeho přehlednost - je vidět celý
záznam najednou. Snadno se proto v záznamu orientuje.

Formulářový pohled (záložku Detail) je možno zobrazit nebo skrýt z programové nabídky (menu) "Zobrazit" -
"Záložky". Pro přechod mezi editačními prvky v Detailu můžeme použít klávesy TAB a kombinaci kláves Shift
+TAB pro přesun v protisměru, nebo ťukneme levým tlačítkem myši na editační buňce, do které se chceme
dostat. Při editaci dat v editačním prvku můžeme využívat schránku (ClipBoard) Windows. Pro práci se schránkou
jsou určeny položky Kopírovat (Ctrl+C), Vyjmout (Ctrl+X) a Vložit (Ctrl+V) - v závorkách akcelerační klávesy
těchto funkcí, nebo položky z kontextového menu, kterou vyvoláme pravým tlačítkem myši v editační buňce.
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Toto kontextové menu obsahuje nejen položky pro práci se schránkou, ale též položky "Zpět" (pro odvolání
posledních změn v editačním prvku) a "Vybrat vše" (pro výběr veškerého textu v editačním prvku).

2.9.3.2 Tabulkový pohled

Tabulkový pohled se používá pro zobrazení obsahu databáze ve formě tabulky. Každý řádek tabulky
reprezentuje jeden databázový záznam. Každý sloupec tabulky reprezentuje "pole" databáze. Tabulkový pohled je
výhodný pro jeho přehlednost - je vidět několik záznamů najednou. Snadno se proto v databázi orientuje. V
hlavním okně programu OCEP je to seznam položek v jeho pravé horní části.

Po záznamech (řádcích) databáze můžeme v tomto pohledu jednoduše přecházet pomocí kurzorových kláves
(šipek). Šipkou nahoru na předchozí záznam, šipkou dolů na následující záznam. Editace položky z
tabulkového pohledu se provádí na záložce "Detail" (formulářový pohled) pod seznamem položek (tabulkovým
pohledem/tabulkou).

2.9.3.3 Založení nové položky

Na skupině položek (v levé části okna, kam chceme přidat položku), nebo v seznamu položek (pravá horní část
okna - v tabulkovém pohledu na položky) zmáčkneme pravé tlačítko myši. Program zobrazí aktuální nabídku ze
které vybereme "Nová položka". Program doplní do vybrané skupiny nový záznam. Aktuálně založený nový
záznam je v seznamu (tabulce) zvýrazněn modrou barvou. Na záložce Detail tohoto záznamu (pod seznamem
položek) ve formulářovém pohledu lze editovat veškeré údaje nově založené položky.

Většinu činností lze v programu provést více způsoby. To platí i pro vytvoření nové položky. Další alternativa je

pomocí akceleračních kláves Ctrl+N, z menu "Úpravy" volbou "Nová položka" nebo pomocí ikony  na
nástrojové liště.

2.9.3.4 Třídění záznamů
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Ve všech oknech systému OCEP, kde jsou data v  tabulkovém pohledu je možno třídit záznamy podle sloupců,
v jejichž hlavičce je trojúhelník. Setříděno je podle sloupce, v jehož hlavičce je výrazný modrý trojúhelník. Šedivý
trojúhelník signalizuje sloupec, podle kterého není setříděno, ale je možné podle něj setřídit. Podle sloupců bez
šedivých trojúhelníků třídit nelze. Přetřídění se provádí ťuknutím levého tlačítka myši na hlavičce sloupce, podle
kterého chceme přetřídit.

V tabulkách modulů hlavního okna OCEP a rozpočtu je třídění "třístavové". Podle sloupce, kde lze třídit, je
možno třídit vzestupně a sestupně, podle směru šipky v hlavičce sloupce. Třetí ťuknutí na hlavičku sloupce vypne
třídění (šipka u všech sloupců je šedivá) a položky jsou seřazeny podle fyzického pořadí v databázi. Toto pořadí
lze v rozpočtu a na dokladech (faktura, objednávka...) uživatelsky měnit.

2.9.3.5 Výběr více položek

Položky se kterými chceme provádět různé operace (přesun v rámci ceníku, přenos do rozpočtu, kopírování,
vymazání, hromadný přepočet…) je nutné nejprve označit. Označení jedné položky se provádí zmáčknutím levého
tlačítka myši na této položce v tabulkovém pohledu (v pravé části okna "Průzkumník"). Pokud chceme označit
interval položek (od - do), označíme první požadovanou položku intervalu levým tlačítkem myši, podržíme klávesu 
Shift a ťukneme (levým tlačítkem myši) na poslední položce, kterou chceme označit. Následně můžeme pustit
klávesu Shift.

Obdobným způsobem lze označit interval položek pomocí klávesnice. Označíme první položku tak, že se na ní
postavíme, podržíme klávesu Shift a šipkou nahoru nebo dolu se přesuneme na konec intervalu, který chceme
označit. Následně pustíme obě klávesy (Shift i příslušnou šipku).

Pokud chceme označit více položek, které spolu nesousedí, provedeme to obdobným způsobem, s tím rozdílem,
že při označování držíme zmáčknutou klávesu Ctrl. Na klávesnici se toto provádí zmáčknutím klávesy Ctrl
následným pohybem šipkami nahoru a dolů a označováním požadovaných položek klávesou Mezerník s
přidrženou klávesou Ctrl.

V případě, že chceme zrušit označení položek, provedeme to stejným způsobem jako označování (funguje to jako
přepínač, jednou označíme a podruhé označení zrušíme). Zrušení označení všech položek se provádí ťuknutím
levého tlačítka myši na libovolné neoznačené položce. Další možností označování položek je volba z kontextového
menu na tabulce. Máme tu dvě možnosti - "Vybrat vše" - funguje i na akcelerační klávesy Ctrl+A, což provede
označení všech položek v tabulce. Další možnost je "Invertovat výběr", což neoznačené položky označí a u
označených zruší jejich označení.

2.9.3.6 Okno typu Průzkumník

V systému OCEP se používají okna typu Průzkumník. V levé části oken typu Průzkumník jsou zobrazeny
skupiny položek (ceníků, rozpočtů, objednávek, skladových dokladů…) ve formě stromové struktury. 
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Členění můžeme procházet pomocí kurzorových kláves nebo pomocí myši. Vždy, když vybereme v této stromové
struktuře některou skupinu, zobrazí se v pravé části okna seznam položek náležících do vybrané skupiny.

Zobrazení záložek se zapíná a vypíná z menu "Zobrazit" volbou "Záložky". Záložky najdeme pod seznamem
položek (tabulkou) a jsou na nich všechny informace aktuální položky. Tam je možné tyto informace editovat.
Základní záložkou je Detail položky. 

V různých modulech programu mohou být přístupné i další záložky (Vazby, Investor, Skladové pohyby…).
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Pokud chceme rychle najít požadovaný záznam, použijeme položku nabídky "Najít" z menu "Úpravy", ikonu 
 na nástrojové liště okna nebo akcelerační klávesy Ctrl+F.

V případě potřeby je možné skrýt nebo zobrazit členění položek v levé části okna z menu "Zobrazit" volbou
"Členění" nebo pomocí kombinace akceleračních kláves Ctrl+L. Obdobně je možno skrýt a zobrazit stavový
(informační) řádek ve spodní části okna. To se provede z menu "Zobrazit" volbou "Stavový řádek".

U levé i pravé části okna typu Průzkumník se mohou v případě potřeby zobrazit skrolovací lišty, pomocí kterých je
možné posouvat zobrazené informace v příslušné části okna.

2.10 Otevření více oken

Uživatelské rozhraní systému OCEP je postaveno na hlavním okně programu. Z tohoto okna je možno otevírat
další okna jednotlivých rozpočtů (nabídek, vzorů a zakázek). Jednotlivé položky rozpočtu lze přenášet (kopírovat)
mezi hlavním oknem programu a okny rozpočtů, nebo mezi okny rozpočtů navzájem (kopírování vzorových
rozpočtů, nebo jejich částí). Dále může být současně otevřeno okno faktury, skladového dokladu, objednávky a
další okna programu OCEP... Je dobré neotevírat současně příliš mnoho oken, aby se v nich člověk "neztratil"...

2.11 Přepínání mezi okny

Na pracovní ploše Windows může být otevřeno jedno hlavní okno programu a téměř libovolné množství dalších
oken. Chceme-li se na některé okno přepnout a pracovat v něm, stačí na něj ukázat myší a stisknout levé tlačítko
(pokud je alespoň část požadovaného okna viditelná na obrazovce).

Jinou možností přepínání mezi okny je ťuknutím levého tlačítka myši na zástupci okna na "hlavním panelu"
Windows. Ten bývá ve spodní části obrazovky. Na něm jsou zástupci oken jednotlivých běžících aplikací ve
Windows. Na hlavním panelu je systém OCEP zastoupen hlavním oknem programu "Oceňování montážních
prací" a okny s názvy jednotlivých rozpočtů.

Další možností je přepínání oken pomocí klávesy Alt a TAB. Zmáčknutím klávesy Alt (podržet) a zmáčknutím
tabulátoru (TAB) se vyvolá okno, které dovolí přepnout mezi běžícími aplikacemi ve Windows. Zmáčknutím
klávesy TAB se současným držením klávesy Alt se provádí přepínání mezi jednotlivými okny. 

2.12 Uzavírání oken

Pro uzavření otevřeného okna existuje několik možností podle typu okna. Informační okno se zavírá buď tlačítkem
"OK", který potvrzujeme, že bereme na vědomí uvedenou informaci. Okna s dotazem "Ano" nebo "Ne" (např.
smazání položky) se uzavřou po stisku jednoho z tlačítek a provedou/neprovedou označenou činnost. Jiná datová
okna (například číselníky) mají tlačítka "OK" a "Storno". Tlačítkem "OK" je potvrzeno uzavření okna a uložení
změn. Tlačítko "Storno" zruší veškeré provedené změny a uzavře okno. Při uzavření okna křížkem v pravém
horním rohu se program zeptá, zda si přejeme stornovat provedené změny a podle odpovědi se dále zachová.
Alternativou k uzavření okna křížkem je kombinace akceleračních kláves Alt+F4.

2.13 Práce s klávesnicí a myší

2.13.1 Práce s klávesnicí

Rozpočtový systém OCEP je možné ovládat z klávesnice jako každou jinou aplikaci ve Windows. Fungují zde
tzv. akcelerační klávesy pro přechod mezi editačními prvky okna, pro vyvolání rolety nabídky a pro výběr položky
v nabídce. Je možné využívat akcelerační klávesy pro urychlený výběr položek z nabídky. Fungují zde všechny
standardní ovládací klávesy, jako:

F10 pro vyvolání nabídky

TAB a Shift+TAB pro přechod mezi editačními prvky okna

Alt+SPACE pro vyvolání systémové nabídky hlavního okna

atd...

Snahou bylo zajistit co nejlepší kompatibilitu s běžně používanými aplikacemi jako je kancelářský balík Microsoft
Office.
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2.13.2 Seznam akceleračních kláves

Akcelerační klávesy slouží pro výběr položek nabídky, aniž by bylo nutné do nabídky vstupovat. Položku nabídky,
se kterou je spojena akcelerační klávesa, snadno poznáme. Vpravo od textu položky je totiž akcelerační klávesa
vypsána. Např. položka nabídky "Tisk" v roletě "Soubor" má akcelerační klávesu Ctrl+P. Pokud kdekoliv
v programu stiskneme tuto kombinaci kláves, vyvolá se dialog pro výběr tiskové sestavy a tisk.

V systému OCEP se používají následující akcelerační klávesy:

Alt+Enter kopíruje položku z ceníku materiálu nebo práce do rozpočtu jako subdodávku

Alt+F4 uzavření aktuálního okna

Alt+šipka
nahoru

posunutí aktuálního záznamu v tabulce o řádek nahoru v rámci fyzického pořadí položek

Alt+šipka dolů posunutí aktuálního záznamu v tabulce o řádek dolů v rámci fyzického pořadí položek

Alt+Q přesun fokusu klávesnice z vyhledávacího okna do tabulky

Alt+T přesun fokusu klávesnice z vyhledávacího okna do tabulky

Ctrl+1 v hlavním okně programu - přepnutí do modulu "Rozpočty"

Ctrl+2 v hlavním okně programu - přepnutí do modulu "Ceníky"

Ctrl+3 v hlavním okně programu - přepnutí do modulu "Objednávky"

Ctrl+4 v hlavním okně programu - přepnutí do modulu "Sklady"

Ctrl+5 v hlavním okně programu - přepnutí do modulu "Faktury"

Ctrl+6 v hlavním okně programu - přepnutí do modulu "Mzdy"

Ctrl+7 v hlavním okně programu - přepnutí do modulu "Adresy"

Ctrl+1 v okně rozpočtu - přepnutí do modulu "Položky"

Ctrl+2 v okně rozpočtu - přepnutí do modulu "Subdodávky"

Ctrl+3 v okně rozpočtu - přepnutí do modulu "Vlastní náklady"

Ctrl+4 v okně rozpočtu - přepnutí do modulu "Rekapitulace"

Ctrl+5 v okně rozpočtu - přepnutí do modulu "Kalkulace"

Ctrl+A výběr všech záznamů v tabulce nebo výběr celého obsahu editační buňky

Ctrl+C překopírování označeného textu do schránky

Ctrl+D klonování položek nebo dokladů

Ctrl+E u skladových dokladů vyvolání okna zadávání položek pomocí čtečky čárového kódu

Ctrl+F vyhledání záznamu

Ctrl+G zobrazení / skrytí tooltipu v členění položek

Ctrl+H náhrada aktuální položky v rozpočtu za jinou z ceníku

Ctrl+J zobrazení okna "Možnosti" v hlavním okně OCEP nebo v rozpočtu

Ctrl+K zobrazení / skrytí skupin v členění položek, rozpočtů…

Ctrl+L zobrazení / skrytí panelu členění položek, rozpočtů…

Ctrl+M zobrazení / skrytí okna mezivýsledků v rozpočtu

Ctrl+N založení nového záznamu

Ctrl+O otevření aktuálního rozpočtu, faktury, příjemky… na kterých se stojí v tabulce

Ctrl+P vyvolá dialogové okno tisku

Ctrl+R rozdělení položky v rozpočtu

Ctrl+S uložení rozpočtu, faktury, příjemky…
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Ctrl+V vložení obsahu schránky na aktuální pozici kurzoru

Ctrl+T nastavení vybraných položek materiálů nebo dodávek rozpočtu, zda se má/nemá tisknout
obrázek výrobku

Ctrl+X vyjmutí označeného textu do schránky

Ctrl+Atl+P v okně číselníku skladů - obnova dat na skladových kartách

Ctrl+Atl+P v okně výpočtu finančních rozdílů na skladě zajistí výstup detailních finančních rozdílů do CSV
souboru

Ctrl+Enter potvrzení OK vše 1:1 v okně přenosu do rozpočtu

Ctrl+Enter potvrzení "Aktualizovat vše" v okně aktualizace materiálu/dodávek v rozpočtu

Ctrl+Enter volba "Vybrat vše" ve vyhledávacím okně

Ctrl+Enter kopíruje položku z ceníku materiálu nebo práce do rozpočtu jako vlastní náklady

Ctrl+F2 automatické odstranění shodných položek (číslo + název) bez vazeb ve skupině/ceníku

Ctrl+F3 nalezení shody v čísle položky a její zobrazení v rámci skupiny/ceníku

Ctrl+Shift+C založení nové vrácenky

Ctrl+Shift+D založení nové výdejky

Ctrl+Shift+F založení nové faktury

Ctrl+Shift+H převzetí ceny z položky v ceníku hlavního okna

Ctrl+Shift+I založení nového dokladu inventury

Ctrl+Shift+J založení nové příjemky

Ctrl+Shift+N založení nového nabídkového rozpočtu

Ctrl+Shift+O založení nové objednávky

Ctrl+Shift+P založení nové prodejky

Ctrl+Shift+R vynucený přepočet rekapitulace (rozpočtu)

Ctrl+Shift+S uložení a naskladnění skladového dokladu

Ctrl+Shift+S uložení a odeslání faktury/prodejky na servery ministerstva financí v rámci EET

Ctrl+Shift+T spuštění programu on-line technické podpory TeamViewer

Ctrl+Shift+V založení nového vzorového rozpočtu

Ctrl+Shift+Z založení nové zakázky

Delete odstranění označených záznamů

F1 nápověda programu OCEP

F2 editace názvu skupiny v členění položek

Shift+Enter přesun položky z jednoho rozpočtu do druhého

+ zvětšení sestavy v náhledu před tiskem

- zmenšení sestavy v náhledu před tiskem

2.13.3 Práce s myší

Rozpočtový systém OCEP je možno ovládat myší jako každou jinou aplikaci ve Windows. Program reaguje
v případě potřeby na dvojklik (dvojí rychlé stisknutí levého tlačítka myši) myší. Po stisknutí pravého tlačítka myši
poskytne rychlou nabídku s funkcemi (kontextové menu), o kterých se předpokládá, že je budeme nejčastěji
používat. Při tvorbě hierarchie v ceníku, při přenosu položek do rozpočtu je zabudována podpora Drag&Drop
(chytni a táhni), která umožňuje přenést položku do konkrétní skupiny v členění položek - do jiné skupiny, než je
její umístění v modulu Ceníky hlavního okna OCEP.
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2.13.4 Kontextové menu

Pokud chceme vyvolat rychlou nabídku (kontextové menu), musíme nejdříve umístit ukazatel myši na místo
v okně, se kterým chceme pracovat, a pak stisknout pravé tlačítko myši. Na obrazovce se objeví rychlá nabídka
(kontextové menu), ve které jsou uvedeny v tu chvíli potřebné funkce. Rychlou nabídku můžeme vyvolat pro
jakýkoliv editační prvek v okně nebo pro jednotlivé položky. Funkce vybrané z rychlé nabídky pak pracují
s vybraným editačním prvkem nebo záznamem.

V rychlých nabídkách pro editační prvky se objevují položky pro práci se schránkou, editačním prvkem, vkládání
nových záznamů, mazání záznamů a jiné v tu chvíli potřebné funkce...

2.13.5 Drag&Drop

Jedná se techniku přenosu položek, kterou přináší moderní způsob práce ve Windows. Nejprve si musíme označit
položky (jednu nebo více), které chceme tímto způsobem přesunout nebo zkopírovat. Na označené (vybrané)
položce (položkách) zmáčkneme levé tlačítko myši (tlačítko držíme zmáčknuté) a vybranou položku (nebo více
položek) myší přesouváme (Drag&Drop) nad okno rozpočtu (nebo v rámci hlavního okna do jiné skupiny, nebo na
objednávku, fakturu, skladový doklad...). 

Do rozpočtu jsou položky automaticky kopírovány. V rámci hlavního okna lze položky kopírovat nebo přesouvat.
Kopírování položky nebo více označených položek do jiné skupiny nebo ceníku se provádí při tažení položek se
stiskem klávesy Ctrl.

Bez přidržení klávesy Ctrl dojde k přesunu položky nebo více označených položek do jiné skupiny.
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Pokud je vpravo pod šipkou kurzoru myši přeškrtnutý červený kruh, signalizuje to, že pokud v daném okamžiku
pustíme levé tlačítko myši, nedojde k přenosu položek, protože to není z určitých důvodů možné (nelze přesouvat/
kopírovat položky jednoho druhu do jiného - práce do materiálu, dodávek, HZS a pod.).

Tímto způsobem je možno tvořit své vlastní skupiny v rámci členění položek v ceníku i v rozpočtu. Umožňuje to i
přenos položek z ceníku do rozpočtu do předem definovaných skupin.

V možnostech hlavního okna - menu "Nástroje" volbě "Možnosti" na záložce "Obecné" je možné nastavit, zda
chceme potvrzovat Drag&Drop operace. V takovém případě se program zeptá, zda chceme opravdu přesunout
nebo zkopírovat označené položky do složky "XYZ". Podle odpovědi se program zachová. Tím lze eliminovat
uživatelské problémy (nejistotu) při práci s myší.

2.13.6 Tooltip v členění položek

Program obsahuje nápovědu, která zobrazí nastavení, vlastnosti nebo statistiku v členění položek hlavního
okna a okna rozpočtu, pokud se na větvičku členění postavíme myší. Zobrazení této nápovědy lze zapnout nebo
vypnout v menu "Zobrazit" volbou "XXX", nebo kombinací akceleračních kláves Ctrl+G.

Hlavní okno programu OCEP:

ROZPOČTY

Nabídky:

- v prvním řádku zobrazuje plnou cestu k větvičce s rozpočty

- dále počet nabídek v dané větvičce / celkový počet nabídek

- celková cena nabídek bez DPH a včetně DPH za jednotlivé měny, pokud jsou ve větvičce rozpočty v
různých měnách

Vzory:
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- v prvním řádku zobrazuje plnou cestu k větvičce s rozpočty

- dále počet vzorových rozpočtů v dané větvičce / celkový počet vzorových rozpočtů

- celková cena vzorových rozpočtů bez DPH a včetně DPH

Zakázky:

- v prvním řádku zobrazuje plnou cestu k větvičce s rozpočty

- dále počet zakýzek v dané větvičce / celkový počet zakázek

- celková cena zakázek bez DPH a včetně DPH

CENÍKY

Ceníky prací:

- zobrazuje celkový počet položek všech montážních ceníků (ceníků prací)

Jedotlivý ceník prací (nebo j eho skupina):

- pod názvem ceníku se zobrazuje počet položek v aktuální skupině / celkový počet položek v ceníku

- dále způsob výpočtu ceny práce a kalkulovaných nákladových mezd a v případě možnosti demontáže její
výpočet

- pokud jsou v ceníku nějaké přirážky, které se mají počítat, jsou zde uvedeny

Ceníky materiálů:
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- zobrazuje celkový počet položek všech materiálových ceníků

- pokud jsou nastaveny na materiály nebo dodávky nějaké přirážky, které se mají počítat, jsou zde uvedeny

Jedotlivý materiálový ceník (nebo j eho skupina):

- pod názvem ceníku se zobrazuje počet položek v aktuální skupině / celkový počet položek v ceníku

- dále pokud je nastaven (je nenulový), tak skupinový rabat na položky této skupiny

- pokud jsou nastaveny na materiály nějaké přirážky (na větvičce Ceníky materiálů), které se mají počítat,
jsou zde uvedeny

Ceníky HZS:

- zobrazuje celkový počet položek HZS (hodinové zůčtovací sazby)

Jedotlivý ceník HZS:

- pod názvem ceníku se zobrazuje celkový počet položek HZS (hodinové zůčtovací sazby) v aktuální
skupině

OBJEDNÁVKY

Požadavky na materiál:

- zobrazuje celkový počet položek požadavků na materiál ze zakázek

- dále počet již objednaných požadavků, jejich přibližná cena a počet neobjednaných a jejich přibližná cena
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Období:

- v titulku je plná cesta k dokladům objednávek v rámci období, na které kurzor myši ukazuje (DEN+MĚSÍC
+ROK)

- dále počet objednávek podle toho, na jaké větvičce v rámci období kurzor stojí (počet v aktuální den /
počet v měsíci / počet v roce / a za všechny roky) a jejich přibližná cena

SKLADY

Skladové karty:

- zobrazuje celkový počet skladových karet na aktuálně vybraném skladě

- dále celkovou hodnotu skladu, počet skladových katet s množstvím větším než nula a počet s množstvím
rovným nule, počet karet s množstvím menším než nula a počet karet s podlimitním množstvím

Období:

- v titulku je plná cesta ke skladovým dokladům v rámci období, na které kurzor myši ukazuje (DEN
+MĚSÍC+ROK)

- dále počet naskladněných příjemek, výdejek, vrácenek a inventur podle toho, na jaké větvičce v rámci
období kurzor stojí (počet v aktuální den / počet v měsíci / počet v roce / a za všechny roky)

- pod jednotlivými skladovými doklady je součet jejich hodnoty na vybrané větvičce

FAKTURY

Období:
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- v titulku je plná cesta k fakturám a prodejkám v rámci období, na které kurzor myši ukazuje (DEN+MĚSÍC
+ROK)

- dále počet faktur a prodejek podle toho, na jaké větvičce v rámci období kurzor stojí (počet v aktuální den /
počet v měsíci / počet v roce / a za všechny roky)

- pod počtem dokladů na vybrané větvičce je součet jejich hodnoty v rámci faktur a prodejek včetně
uhrazené částky pro všechny měny za dané období

MZDY

Období:

- v titulku je plná cesta ke mzdovým záznamům v rámci období, na které kurzor myši ukazuje (MĚSÍC
+ROK)

- dále počet mzdových záznamů podle toho, na jaké větvičce v rámci období kurzor stojí (počet v aktuálním
měsíci / počet v roce / a za všechny roky)

- pod počtem dokladů na vybrané větvičce je součet  celkových mezd a celkového odpracovaného času za
dané období

ADRESY

- v titulku je plná cesta ke kontaktům v adresáři v rámci skupiny, na kterou kurzor myši ukazuje (počet
záznamů na větvičce / počet celkem)

- dále počet dodavatelů a odběratelů (počet v aktuální větvičce / počet celkem)

Okno rozpočtu:

POLOŽKY

Ceníky prací:
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- v titulku je název montážního ceníku a pod ním celkový počet položek (při pohledu bez členění) nebo
název ceníku včetně názvu skupiny, na které stojí kurzor myši a pod ním počet položek ve skupině /
celkový počet položek v ceníku (při pohledu s členěním)

- dále celková cena bez DPH a celková spotřeba času za celý ceník nebo za skupinu (pohled bez členění
nebo s členěním)

- dále nastavený výpočet ceny a kalkulovaných nákladových mezd z okna Vlastnosti

- pokud jsou na montážní ceník nějaké přirážky, které se mají počítat, jsou zde uvedeny

Ceník materiálů:

- v titulku je informace, že se jedná o materiálový ceník a pod tím celkový počet položek materiálu (při
pohledu bez členění) nebo info o ceníku včetně názvu skupiny, na které stojí kurzor myši a pod tím počet
položek ve skupině / celkový počet položek materiálu v rozpočtu (při pohledu s členěním)

- dále celková cena materiálu bez DPH a celkové výdaje a rabat v Kč a v % za všechny materiály nebo za
skupinu (pohled bez členění nebo s členěním)

- pokud jsou na materiál nějaké přirážky, které se mají počítat, jsou zde uvedeny

Ceník dodávek:

- v titulku je informace, že se jedná o ceník dodávek a pod tím celkový počet položek dodávek (při pohledu
bez členění) nebo info o ceníku včetně názvu skupiny, na které stojí kurzor myši a pod tím počet položek
ve skupině / celkový počet položek dodávek v rozpočtu (při pohledu s členěním)
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- dále celková cena dodávek bez DPH a celkové výdaje a rabat v Kč a v % za všechny dodávky nebo za
skupinu (pohled bez členění nebo s členěním)

- pokud jsou na dodávky nějaké přirážky, které se mají počítat, jsou zde uvedeny

Ceník HZS:

- v titulku je informace, že se jedná o ceník HZS a pod tím celkový počet položek (při pohledu bez členění)
nebo info o ceníku včetně názvu skupiny, na které stojí kurzor myši a pod ním počet položek ve skupině /
celkový počet položek v ceníku (při pohledu s členěním)

- dále celková cena bez DPH a celkový času za celý ceník nebo za skupinu (pohled bez členění nebo s
členěním)
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3 Jak co v OCEP udělat

3.1 Hlavní okno OCEP

3.1.1 Rozpočty

3.1.1.1 Modul Rozpočty

Zmáčknutím tlačítka "Rozpočty" na panelu hlavního okna programu OCEP se dostáváme do modulu Rozpočty.
Okno modulu rozpočty je rozděleno na tři části. V levé části okna jsou skupiny rozpočtů dělené na tři základní
části (nabídky, vzory a zakázky). V pravé horní části tohoto okna je seznam rozpočtů (tabulka) náležících do
vybrané skupiny. Pod seznamem rozpočtů náležících k vybrané větvičce v členění (vlevo) jsou záložky
s informacemi o aktuálně vybraném rozpočtu z tabulky nad záložkami.

V evidenci rozpočtů se ukládají informace o jejich typu - zda se jedná o nabídku, zakázku nebo vzor. Na záložce 
"Detail" je číslo rozpočtu, jeho název, případně další popis. Pod tím je nastavení výchozí sazby DPH pro nově
vkládané položky do rozpočtu a součty spotřeby času a cen v rozpočtu. Časy a ceny jsou za celý rozpočet, nebo
jeho část (značku), pokud je to na záložce uvedeno. To platí o všech typech rozpočtů - nabídky, vzory a zakázky.
Tyto údaje jsou editovatelné i přímo v rozpočtu v okně "Možnosti" na záložce "Informace".

U nabídkových rozpočtů se navíc evidují i další stavy rozpočtu - evidence stavu nabídky.

Informace k vybranému rozpočtu doplňují další záložky - "Investor", "Poznámky a Instrukce" a
"Komunikace". I tyto údaje jsou editovatelné v rozpočtu v okně "Možnosti".

Na záložce "Fakturace" je seznam vystavených faktur za vybranou zakázku.
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Ze seznamu zakázek můžeme jednoduchým způsobem přejít na konkrétní fakturu. Provedeme to v tabulce na
záložce "Fakturace" z kontextového menu volbou "Přejít na fakturu".

Na záložce "Skladové doklady" je seznam skladových dokladů (výdejky a vrácenky) na aktuálně vybraném
skladu (v pravé horní části hlavního okna OCEP) na vybrané zakázce. V této tabulce jsou uvedeny jen uzavřené
vyskladněné doklady.

Ze seznamu zakázek můžeme jednoduchým způsobem přejít na konkrétní skladový doklad aktuální zakázky.
Provedeme to v tabulce na záložce "Skladové doklady" z kontextového menu volbou "Přejít na skladový
doklad".

Na záložce "Mzdy" je seznam pracovníků, kteří na zakázce pracovali. U jednotlivých pracovníků je období, počet
odpracovaných hodin a vyplacených mezd za dané období. Pod tabulkou jsou součty celkových odpracovaných
hodin a vyplacených mezd na této zakázce.



© 2022 SELPO Broumy

OCEP verze 15.052

Ze seznamu zakázek můžeme jednoduchým způsobem přejít na konkrétní mzdový záznam aktuálního
pracovníka. Provedeme to v tabulce na záložce "Mzdy" z kontextového menu volbou "Přejít do mezd".

Pro vyhledání rozpočtu, který je již uložen v databázi, slouží standardní vyhledávací dialog, který se vyvolá

kombinací kláves Ctrl+F, ikonou  na nástrojové liště nebo volbou "Najít" z menu "Úpravy".

Způsobem, jak založit rozpočet, zadávat položky do rozpočtu, definovat a upravovat přirážky a dalšími
záležitostmi kolem rozpočtu se zabývají další kapitoly této elektronické příručky.

3.1.1.2 Tiskové sestavy rozpočtů

Tisk seznamu rozpočtů vyvoláme z menu "Soubor" volbou "Tisk", pomocí akceleračních kláves Ctrl+P, nebo

výběrem ikony tiskárny  na nástrojové liště. Podmínkou je stát v hlavním okně v modulu Rozpočty na
konkrétním typu rozpočtů (nabídky/vzory/zakázky). Následně se otevře okno, ve kterém můžeme nastavit
parametry tisku.

Podle pohledu na data v hlavním okně programu (se skupinami nebo bez skupin) se provádí i vlastní tisk seznamu
rozpočtů.

Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna
nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka,
se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě
můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá
požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s
výsledkem spokojeni.
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Na sestavě j sou na záložce další možnosti nastavení této sestavy:

Třídit podle – nastavuje podle čeho bude tříděno na tiskové sestavě

Investor – umožňuje výstup sestavy filtrovat pouze pro vybraného investora

Tisknout jen označené rozpočty – při zaškrtnutí provede tisk jen označených rozpočtů

Tisknout mezisoučty skupin – provede po vytištění skupiny součty za sloupce u kterých je nastaven tisk
sloupce a součtu

Odstránkovat po skupině – zajistí odstránkování po vytištění skupiny rozpočtů

V rámečku "Sloupce" je tabulka, ve které je seznam sloupců, které je možné tisknout na dané sestavě. Před
názvem sloupce je zaškrtávací rámeček, ve kterém se zaškrtne příslušný sloupec, pokud jej chceme použít na
sestavě. Za zaškrtávacím rámečkem je pořadové číslo sloupce na právě definované sestavě. Tlačítky vedle názvů
sloupců je možno měnit jejich pořadí na sestavě (zleva 1 až X). Nad tlačítky je v "Záhlaví sloupce" nadpis, který
se bude tisknout v hlavičce vybraného sloupce na sestavě. V editační buňce lze tento název měnit. Znak "#" je na
tiskové sestavě nahrazen symbolem měny, protože rozpočty mohou být v různých měnách. Pod záhlavím
sloupce je editační buňka "Šířka sloupce", která uvádí šíři vyhrazenou pro vybraný sloupec. Šíři tohoto sloupce
zde lze také uživatelsky měnit. Program po provedené změně upraví šíře ostatních tištěných sloupců tak, aby
rovnoměrně zabíraly celou šíři nastavené tiskové strany. Pokud si uživatel nastaví pro tisk velké množství sloupců,
může se stát, že se do jednotlivých buněk příslušné informace nevejdou a tím bude vytištěná sestava ne zcela
korektně čitelná. V takovém případě je možné otočit orientaci papíru na šířku ve Vzhledu stránky.

Na rozdíl od nabídek a vzorů lze u sestavy zakázek tisknout navíc sloupce "Celkem fakturováno" a "Zbývá
fakturovat".

Zaškrtávací rámeček "Tisknout" (pod tlačítky měnící pořadí sloupců) duplikuje výběr sloupce pro tisk z tabulky v
levé spodní části okna tisku. Doplňující combobox určuje, jakým způsobem se bude tisk provádět. Podle typu
sloupce se nabízí tyto možnosti:

Tisknout (sloupec) – provádí se pouze tisk sloupce bez mezisoučtů za sloupec

Tisknout (sloupec a součty) – provádí se tisk sloupce včetně mezisoučtů za sloupec

Tisknout (součty) – sloupec se netiskne, vytisknou se pouze jeho součty

Další možnosti úpravy tiskové sestavy najdeme v okně "Vzhled stránky". Na tiskové sestavě se používají různé
typy písma pro různé části sestavy. Jejich nastavení je přístupné po stisku tlačítka "Písma".

Tlačítko "Náhled" vyvolá náhled zvolené tiskové sestavy s možností tisku a tlačítko "Tisk" otevře okno výběru
tiskárny s možností zadání počtu kopií a vlastní tisk.

3.1.1.3 Vyhledání rozpočtu

Pro vyhledání rozpočtu platí obecná pravidla pro vyhledání položky. 

Liší se pouze ve vyhledávacím okně, kde je možné zadáním investora výběrem z comboboxu (vpravo nahoře)
zadat jednu podmínku, se kterou se může současně vyhledávat i podle dalších kritérií. Při výběru investora
můžeme současně se zadáním názvu rozpočtu, nebo jeho části, filtrovat hledání podle obou kritérií. Při aktuálním
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zadání viz. obrázek výše, bude hledat nebo filtrovat zakázky v jejichž názvu se vyskytuje slovo "škola" a
současně mají vyplněného investora se zkratkou "SKANSKA".

Při nevyplnění zkratky investora se bude vyhledávat jen v dostupných polích. Těmi jsou:

- Číslo (číslo rozpočtu)

- Firma/Jméno investora (název investorské firmy, nebo jméno soukromého investora)

- Název (název rozpočtu)

- Popis (doplňující popis k rozpočtu)

Podle toho, kde v členění rozpočtů stojíme, se bude vyhledání aplikovat na Nabídky, Vzory nebo Zakázky.

3.1.1.4 Import rozpočtu z verze 7 a 8

Do programu lze importovat rozpočty z OCEP verze 8 a 7. Nejprve je zapotřebí provést export dat z rozpočtu
OCEP verze 7 nebo 8 do DBF souborů. Provedeme to přímo v otevřeném rozpočtu z menu "Nástroje" volbou
"Export". V horní části okna jsou dvě tabulky. V levé tabulce "Data pro export" jsou jednotlivé části rozpočtu,
které budou vyexportovány do souborů s uvedeným jménem a příponou (typem) DBF. V pravé tabulce "Pole pro
export" jsou jednotlivé informace, které budou vyexportovány v daném souboru. Výběr souboru (řádku) v levé
tabulce zobrazí obsah polí tohoto souboru. V levé i pravé tabulce jsou před jednotlivými řádky zaškrtávací
rámečky určující, jaká data se budou exportovat. Je zapotřebí vybrat (zaškrtnout) všechny možnosti!!!
Znamená to, že je nutné vybrat první řádek levé tabulky a pro něj zaškrtnout všechny řádky pravé tabulky. Takto
dále pokračovat pro druhý, třetí až poslední řádek levé tabulky. Stav zaškrtnutí (výběrů pro import) si program
pamatuje pro příští použití, nebo je možné si jej jako jednu z předvoleb uložit stiskem tlačítka "Uložit nastavení".

Dále vybereme formát dat "dBASE (Windows) (*.dbf)" a v poli "Cílový adresář" určíme umístění
vyexportovaných dat. Implicitně jsou vyexportovaná data uložena v cestě s konečným názvem adresáře jako je
název exportovaného rozpočtu. V našem případě se adresář s vyexportovanými daty bude jmenovat "VODA-
TOPENÍ (ukázka programu OCEP).nab". Pokud se objeví hlášení, že se nepodařilo data vyexportovat,
zkontrolujeme název cílového adresáře, z textu odstraníme "podezřelé znaky" (pomlčky, čárky a podobně) a
provedeme export znova.
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Po vyexportování dat rozpočtu z OCEP verze 8 nebo 7 lze tato data naimportovat jako rozpočet do OCEP verze
11 a vyšší. Provedeme to ve verzi 11 z menu "Nástroje" volbou "Import ROZPOČTU z OCEP verze 7 a 8".
Podmínkou pro zpřístupnění této volby je přepnutí do modulu "Rozpočty" hlavního okna OCEP. V členění a typu
rozpočtu (nabídky/vzory/zakázky) si vybereme, kam chceme rozpočet, nebo více rozpočtů importovat. Následně
zvolíme z menu "Import ROZPOČTU z OCEP verze 7 a 8".

V otevřeném dialogu vybereme adresář s vyexportovaným rozpočtem, nebo více adresářů s exporty rozpočtů a
stiskneme tlačítko "Vybrat složku".

Pokud se importuje pouze jeden rozpočet, po jeho naimportování se automaticky otevře. V případě jiné sazby
DPH v importovaném rozpočtu než je aktuální sazba DPH programu se zeptá, zda převzít aktuální sazbu a podle
odpovědi otevře nový rozpočet. Při importu více rozpočtů se rozpočty automaticky neotevírají.

Po naimportování rozpočtu ze starší verze OCEP (7 nebo 8) nebo od jiného uživatele programu z jeho instalace
může dojít ke "zpřetrhání vnitřních vazeb" mezi položkami v rozpočtu a v ceníku, které jsou využívány například
pro rychlou aktualizaci rozpočtu nebo náhradu položek v rozpočtu za jinou z ceníku. U takovýchto rozpočtů lze 
náhradu položek provádět odlišným způsobem.

Vlivem odlišného způsobu výpočtu může dojít ve výsledné ceně importovaných rozpočtů k haléřovým rozdílům.

3.1.2 Ceníky

3.1.2.1 Modul Ceníky

Přepnutím na záložku "Ceníky" na panelu hlavního okna programu OCEP se dostáváme do stejnojmenného
modulu. Okno modulu Ceníky je rozděleno na tři části. V levé části okna je členění ceníků do skupin (ceníky
prací, ceníky materiálů, ceníky HZS a požadavky na materiál). V pravé horní části tohoto okna je seznam položek
náležících do vybrané skupiny. S programem jsou distribuovány oborově zaměřené ceníky (ELEKTRO a VODA-
TOPENÍ-PLYN) prací a materiálů.

Pod seznamem položek jsou záložky s informacemi o aktuálně vybrané položce z tabulky nad záložkami. V
případě materiálové položky je zde i záložka "Skladová karta". Pokud existuje u položky na vybraném skladu (v
pravém horním rohu hlavního okna "Aktuální sklad") i skladová karta, je to signalizováno písmenem "K" u ikony
položky v jejím seznamu. Písmeno "K" může být modré nebo červené. Červené písmeno "K" signalizuje podlimitní
stav položky na skladě. 

Pokud je v hlavním okně vybrán "Aktuální sklad" a zadáváme položky materiálu do rozpočtu z ceníku, zjišťuje
se, zda pro danou položku existuje v aktuálním skladu karta. Pokud ano, do rozpočtu je přenesena jako
nákupní cena ta aktuální skladová.

Modul "Ceníky" je základním stavebním kamenem tvorby rozpočtů. Zde leží veškerá zdrojová data s
přednastaveným chováním, které se z "šablon" v hlavním okně (modulu Ceníky) kopíruje do nově zakládaných
rozpočtů. V rozpočtu lze cokoliv měnit a každý rozpočet si své nastavení pochopitelně pamatuje.

3.1.2.2 Ceníky prací

V členění položek pod tučně zvýrazněnou větvičkou "Ceníky prací" jsou na další úrovni členění jednotlivé
montážní ceníky. Ty mohou obsahovat další vnořené skupiny podle struktury aktuálního ceníku, kterou lze
uživatelsky měnit. Jednotlivé skupiny mohou obsahovat položky, které jsou vidět v tabulce v pravé části okna.
Pokud se postavíme na konkrétní položku v tabulce, uvidíme všechny informace o položce na záložce "Detail"
pod tabulkou. Zde je možné tyto údaje měnit, pokud není z různých důvodů editace zakázána (např. přístupová
práva jen pro čtení...).
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U montážních položek je v tabulce zobrazeno:

Číslo (katalogové číslo položky - kód specifikující ceník a jeho konkrétní položku)

Název (popis montáže)

Cena (spočítaná dle aktuálního nastavení ve Vlastnostech ceníku, do kterého položka patří)

Cena včetně přirážek (spočítaná cena včetně vybraných přirážek definovaných pro aktuální montážní ceník)

Pod tabulkou je záložka "Detail" na které jsou všechny informace vybrané položky z tabulky. Zde je možné tyto
informace editovat.

Číslo (katalogové číslo položky - kód specifikující ceník a jeho konkrétní položku - maximálně 30 znaků)

Název (popis montáže - maximálně 250 znaků)

Název 2 (alternativní popis montáže, pokud je vyplněn, může se použít jako alternativa při tisku  - maximálně
250 znaků)

Jednotka (jednotka montážní položky)

Hmotnost (hmotnost montovaného materiálu v tunách)

Časová norma (normativní spotřeba času na jednotku montáže)

Ceníková cena (ceníková cena)

Pevná cena (umožňuje nastavit u montážní položky pevně definovanou cenu za montáž) a je signalizována v
tabulce u ikony položky červeným písmenem "C". Pokud je na ceník definována přirážka, která má být
rozpuštěna do položek, neovlivňuje tato přirážka položky s definovanou pevnou cenou.

dále jsou tu údaje spočítané (za modrým textem)

Cena za montáž (spočítaná dle aktuálního nastavení ve Vlastnostech ceníku, do kterého položka patří,
povýšená o přirážky montáží rozpuštěné do položek)

Cena včetně přirážek (cena za montáž včetně vybraných přirážek, které se nerozpouští do položek,
definovaných pro aktuální montážní ceník)

Cena včetně přirážek a materiálů (cena včetně vybraných přirážek a vybraných navázaných materiálů v
nastaveném množství včetně jejich přirážek)

Za editační buňkou druhého názvu je tlačítko se dvěma šipkami "<<". Po jeho stisku se do druhého textového
pole názvu nakopíruje obsah hlavního názvu. Druhý název umožňuje alternativní popis položky, který je možno
tisknout místo základního, nebo společně s ním. Po nakopírování základního názvu, lze např. odstranit konkrétní
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specifikaci výrobku...

Poslední informací na záložce "Detail" je zaškrtávací rámeček "Držet členění". Pokud ručně vytvoříme nějakou
položku ve struktuře členění ceníku, automaticky za zaškrtne tato volba. "Držet členění" hlídá, aby uživatel
omylem, nebo program při importu včetně skupin, nepřesunul položku jinam. Automaticky je volba zaškrtnuta při
vytvoření nové položky v ceníku, nebo při uživatelském přesunu (kopírování) položky nebo více položek do jiné
skupiny.

Další záložkou u montážní položky je záložka "Vazby".

Pokud k montážní položce existují navázané položky, je to signalizováno sponkou na ikoně montážní položky v
horní tabulce. V tabulce na záložce "Vazby" je seznam navázaných položek (materiálů nebo dodávek) k aktuálně
vybrané montážní položce. Tvorba vazeb je popsána dále v nápovědě. Vazby jsou určeny pro rychlejší tvorbu
nabídkových cen. Umožní spolu s přenášenou položkou do rozpočtu uložit i její navázané položky v požadovaném
množství.

V tabulce na záložce "Vazby" jsou u položek tyto údaje:

Číslo (katalogové číslo navázané položky materiálu)

Název (název navázané materiálové položky)

Jednotka (jednotka materiálu nebo dodávky)

Cena/j. vč. přirážek (cena za jednotku včetně přirážek)

Množství (normovaná spotřeba materiálu k jednotce montáže)

Celkem (celková cena za navázanou položku)

Aktualizace (datum poslední aktualizace položky - důležitý kontrolní údaj pro tvorbu rozpočtu, zda je položka
aktuální)

Skladem (množství na skladě vybraném v pravém horním rohu okna OCEP)

Dodavatel (zkratka dodavatele navázané položky)

V tabulce před položkou je zaškrtávací rámeček, který definuje automatický přenos navázané položky do
rozpočtu. V seznamu (tabulce) může být více položek, ale do rozpočtu spadnou pouze ty zaškrtnuté, pokud v
okně přenosu do rozpočtu neřekneme jinak. Funguje to jako šablona standardního chování, kterou lze ale
jednoduše v případě jednorázové potřeby použít jinak. Například u položky montáže svítidla může být implicitně
přednastaveno ve vazbách běžné svítidlo (zafajfkováno), které bude vloženo do rozpočtu při použití této montážní
položky. Jako připravená alternativa tam mohou být další luxusnější modely svítidel (bez zafajfkování), které
mohou být použity v případě potřeby.
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Pod tabulkou je uveden součet přednastavených navázaných položek na montáž jedné jednotky včetně přirážek.

Pro vyhledání položky v databázi slouží standardní vyhledávací dialog, který se vyvolá kombinací kláves Ctrl+F,

ikonou  na nástrojové liště nebo volbou "Najít" z menu "Úpravy".

Program OCEP má nástroje, jak odstranit omylem vzniklé duplicity u položek. Tyto nástroje nejsou dostupné
nikde v menu. Fungují pouze na akcelerační klávesy Ctrl+F2 a Ctrl+F3.

Automatické odstranění shodných položek:

Podmínkou pro odstranění shodných položek (shoda v čísle položky a v prvním názvu - ostatní pole ani vazby
se netestují) je třídění tabulky podle čísla položky. Podle pohledu na data (Ctrl+K) se tato funkce aplikuje buď na
skupinu položek, nebo na celý ceník. Automatické odstranění shodných položek se startuje kombinací kláves 
Ctrl+F2. Po dokončení činnosti se zobrazí hlášení.

Nalezení shodných položek:

Podmínkou pro nalezení shodných položek (shoda v čísle položky - ostatní pole ani vazby se netestují) je třídění
tabulky podle čísla položky. Podle pohledu na data (Ctrl+K) se tato funkce aplikuje buď na skupinu položek, nebo
na celý ceník. Vyhledání shodných položek se startuje kombinací kláves Ctrl+F3. Po nalezení shody se program
postaví na první z dvojice položek a je na uživateli, jak a k čemu tuto funkci využije.

3.1.2.3 Vlastnosti ceníku prací

V kontextovém menu (pravé tlačítko myši) na větvičce montážního ceníku zvolíme "Vlastnosti". Zobrazí se okno,
kde se nastavuje výchozí chování vybraného montážního ceníku, jehož název je zobrazen v titulku okna.

Zaškrtnutí volby "Povolit demontáž položek ceníku" určuje, že jakákoli položka tohoto ceníku může být
považována za demontáž, pokud se tak v okně přenosu do rozpočtu označí. V rámečku pod touto volbou se
nastavují koeficienty, kterými se počítá cena za demontáž (montážní cena násobená zadaným koeficientem). V
případě demontáže jde o koeficienty nižší nebo rovno jedné. Jsou zde zvlášť koeficienty pro demontáž
"úplnou" (opatrná demontáž pro opětovnou montáž demontovaného zařízení) a demontáž "do šrotu" (ostatní
likvidace namontovaného). Pro oba typy demontáže se ještě rozlišují koeficienty pro fakturaci (směrem k
zákazníkovi) a koeficienty na mzdy, jimiž se přepočítávají mzdy montérů. Koeficienty demontáže jako jediný
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parametr tohoto okna mohou být nastaveny odlišně na různé skupiny ceníku. V dalších podskupinách se
"Vlastnosti" vyvolají stejným způsobem - z kontextového menu na skupině. Pokud na podskupině nejsou
nastaveny jiné hodnoty na ceníku, je to signalizováno textem "Hodnoty jsou převzaty z nadřazené skupiny...".
Při změně libovolné hodnoty tato informace zmizí. Mechanismus výpočtu upřednostňuje nastavení blíže položce.
To znamená, pokud je nastavení provedeno ve Vlastnostech celého ceníku, platí pro celý ceník, pokud nikde ve
vnořené skupině není nastaveno něco jiného. Pokud je na jakékoli podskupině nastaveno něco jiného, než ve
Vlastnostech celého ceníku, má toto nastavení přednost a platí pro položky dané skupiny a pro všechny dále
vnořené skupiny a jejich položky.

Rámeček "Výpočet cen" určuje způsob výpočtu ceny pro položky aktuálního montážního ceníku. Výpočet ceny
může být nastaven podle "Hodinové sazby" nebo podle "Indexu". Při výpočtu preferujeme výpočet podle
uživatelsky nastavitelné hodinové sazby. Tento výpočet vychází z nastavení druhu práce firmy a z normované
spotřeby času (v normominutách) u jednotlivých montážních položek. Čas u položky je konstanta, na kterou lze
jednoduše aplikovat hodinovou sazbu podle režií montážní firmy, místě kde a pro koho se montuje. Každý
jednotlivý rozpočet lze pochopitelně počítat s individuální hodinovou sazbou. Pokud z jakýchkoli důvodů nebude
odpovídat časová norma (změní se například technologie montáže a pod.), není problém tento údaj v detailu
montážní položky opravit a změnit tak montážní cenu. V případě nastaveného výpočtu podle hodinové sazby, lze
výši hodinové sazby vybrat z nabídky "Druhu práce firmy". Program nabídne možnosti z číselníku hlavního okna.
Pokud v nabídce chybí požadovaná činnost nebo sazba, tlačítkem "<<" za výběrem otevřeme přímo číselník, kde
požadované doplníme nebo upravíme.

V případě výpočtu podle "Indexu" se zpřístupní zadání výše indexu. Index je "abstraktní koeficient" kterým se
původní ceníkové ceny přepočítávají na ceny aktuální. Tím, že každá cena je aktuální pouze pro někoho (různé
firmy mají různé režie a tudíž i různé reálné ceny za montáž) a to ještě na krátký omezený čas, je mnohem
výhodnější výpočet podle "Hodinové sazby".

Rámeček "Výpočet mezd" nastavuje pravidla, podle kterých se počítá v nabídkách nákladová část rozpočtu
týkající se mezd montérů. Program OCEP kalkuluje nejen koncovou cenu pro investora, ale i nákladovou cenu pro
montážní firmu, za kterou danou činnost zrealizuje. Tím způsobem lze počítat okamžitý předpokládaný zisk a ten
případně podle potřeby korigovat. I mzdy patří pochopitelně do nákladové části rozpočtu. "Simulované mzdy" v
nabídce lze počítat zadaným procentem z původních neindexovaných ceníkových cen, nebo mzdovou sazbou z
normativní spotřeby času.

Všechny montážní ceníky mají toto okno k nastavení jejich chování. Každý montážní ceník může mít individuální
nastavení.

3.1.2.4 Přirážky ceníku prací

Na záložce "Přirážky" v okně "Vlastnosti" montážního ceníku je možno nastavit použití různých přirážek k
položkám aktuálního ceníku.
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V horní části záložky je tabulka s aktuálním seznamem přirážek. Před názvem přirážky v tabulce je zaškrtávací
rámeček, který určuje výchozí použití přirážky tohoto montážního ceníku (v titulku okna) v nových rozpočtech.
Pod tabulkou je Detail aktuální položky z tabulky:

Název (název přirážky - do názvu lze vložit znak "#", který je v textu názvu nahrazen aktuální hodnotou
přirážky)

Přirážka (výše přirážky v %)

DPH přirážky (výše DPH přirážky v % z číselníku DPH - v případě vybrání konkrétní hodnoty včetně 0, je
DPH počítána v této výši. Pokud je výběr DPH prázdný, program OCEP automaticky dopočítává sazbu DPH
podle položek, ze kterých má být tato přirážka počítána a jejich sazeb DPH. Toto řešení vychází z možnosti v
jednom rozpočtu souběžně mít sazbu základní i sníženou (nebytová a bytová výstavba)).

Zařazení přirážky (určuje umístění přirážky na výstupu rozpočtu - kde bude vidět na sestavě)

Rekapitulace - URN - Upravené rozpočtové náklady (přirážka bude vyčíslena v Rekapitulaci
rozpočtu v kapitole URN)

Rekapitulace - VRN - Vedlej ší rozpočtové náklady (přirážka bude vyčíslena v Rekapitulaci
rozpočtu v kapitole VRN)

Rozpustit přirážku do položek (přirážka nebude nikde vyčíslena, bude rozpuštěna do ceny
položek, ze kterých je počítána)

Za sestavou položek (přirážka bude vyčíslena za sestavou položek, ze kterých je počítána)

Přirážku aplikovat i na navázaný materiál (určuje, zda se má přirážka počítat i z navázaných položek
materiálu)

Použít přirážku při výpočtu rekapitulace (volba duplikuje fajfku v tabulce před přirážkou)

Přirážka může být kladná, nebo záporná. Záporná přirážka je slevou z ceníku, na kterém je tato přirážka
počítána.

Tlačítko "Nová položka" umožňuje přidat nový záznam do tabulky přirážek a ten v Detailu editovat. Tlačítko
"Odstranit" umožní na dotaz smazat jeden nebo více záznamů z tabulky. Obě možnosti jsou k dispozici i v
kontextovém menu na tabulce.

Nastavení přirážek je výchozí šablonou, která je kopírovaná do rozpočtu s použitím první položky aktuálního
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montážního ceníku. V rozpočtu najdeme toto nastavení opět v okně "Vlastnosti", kde můžeme cokoliv změnit.

3.1.2.5 Ceníky materiálů

V členění položek pod tučně zvýrazněnou větvičkou "Ceníky materiálů" jsou na další úrovni členění jednotlivé
materiálové ceníky. Ty mohou obsahovat další vnořené skupiny podle struktury aktuálního ceníku, kterou lze
uživatelsky měnit. Jednotlivé skupiny mohou obsahovat položky, které jsou vidět v tabulce v pravé části okna.
Pokud se postavíme na konkrétní položku v tabulce, uvidíme všechny informace o položce na záložce "Detail"
pod tabulkou. Zde je možné tyto údaje měnit, pokud není z různých důvodů editace zakázána (přístupová práva
jen pro čtení, existence skladové karty na položce materiálu...).

U položek materiálu je v tabulce zobrazeno:

Číslo (katalogové číslo položky - kód výrobce nebo velkoobchodu)

Název (popis materiálu)

Cena nákupní (nákupní cena materiálu bez DPH - jeden z podkladů pro výpočet nákladové ceny rozpočtu)

Cena včetně přirážek (spočítaná prodejní cena z ceny nákupní a rabatu navýšená o materiálové přirážky
bez navázaných montážních přirážek)

Pokud je v tabulce materiálu vedle ikony položky  zobrazena i ikona detailu , je u této položky v databázi i
obrázek výrobku nebo jeho dlouhý popis. Tyto informace lze zobrazit tak, že se kurzorem myši postavíme na
ikonu detailu.
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Pod tabulkou je záložka "Detail" na které jsou všechny informace vybrané položky z tabulky. Zde je možné tyto
informace editovat.

Číslo (katalogové číslo položky - kód výrobce nebo velkoobchodu - maximálně 30 znaků)

DPH při prodeji (sazba DPH při pultovém prodeji položky)

Dodavatel (zkratka dodavatele z adresáře firem)

Název (popis materiálu - maximálně 250 znaků)

Název 2 (alternativní popis materiálu, pokud je vyplněn, může se použít jako alternativa při tisku  - maximálně
250 znaků)

Jednotka (jednotka položky materiálu)

Nákupní cena (nákupní cena materiálu bez DPH - jeden z podkladů pro výpočet nákladové ceny rozpočtu)

Pevný rabat (obchodní přirážka k nákupní ceně materiálu v %) - pokud je nastaven, má vyšší prioritu než
rabaty skupinové a je signalizován u ikony položky červeným písmenem "R"

Pevná prodejní cena (umožňuje nastavit u materiálové položky pevně definovanou prodejní cenu bez ohledu
na nastavené obchodní přirážky), pokud je nastavena (nenulová), má vyšší prioritu než skupinové rabaty i než
pevný položkový rabat a je signalizována u ikony položky červeným písmenem "C".  Pokud je na ceník
definována přirážka, která má být rozpuštěna do položek, neovlivňuje tato přirážka položky s definovanou
pevnou cenou.

Recyklační příspěvek částka určená na recyklaci jednotky výrobku, která je již obsažena v jeho nákupní
ceně. Zadaná hodnota se automaticky přepisuje na "Detail" skladové karty, pokud byla z této ceníkové
položky vyrobena a opačně.

Datum aktualizace položky (datum, kdy se naposledy u položky upravovala cena ať ručně, nebo importem
ceníku materiálu)

dále jsou tu údaje spočítané (za modrým textem)

Prodejní marže (obchodní přirážka položky = prodejní pultová cena - nákupní cena)

Prodejní pultová cena (spočítaná z nákupní ceny a obchodní přirážky, nebo pevná prodejní cena, která má
při stanovení prodejní ceny vyšší prioritu)

Prodejní cena s DPH (prodejní pultová cena navýšená o DPH při prodeji u aktuální položky - v první řádce
záložky "Detail")

Prodejní cenu s DPH lze uživatelsky naeditovat. Podle její výše a DPH je automaticky dopočtena Pevná
prodejní cena.

Montážní cena materiálu (prodejní pultová cena navýšená o přirážky materiálu, které se mají rozpustit do
položek)

Montážní cena včetně přirážek (montážní cena materiálu navýšená o přirážky materiálu, které se
nerozpouští do položek)

Za editační buňkou druhého názvu je tlačítko se dvěma šipkami "<<". Po jeho stisku se do druhého textového
pole názvu nakopíruje obsah hlavního názvu. Druhý název umožňuje alternativní popis položky, který je možno
tisknout místo základního, nebo společně s ním. Po nakopírování základního názvu, lze např. odstranit konkrétní
specifikaci výrobku...
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Nad názvem položky je combo box pro určení DPH materiálu při jeho prodeji. Vedle sazby DPH je volba
"Dodavatel", která slouží pro jednoduché plnění objednávek při tvorbě požadavků na materiál z jednotlivých
zakázek. Výběr "Dodavatel" nabídne zkratky firem z modulu "Adresy" u kterých je zaškrtnuta volba typu
záznamu jako "Dodavatel".

Poslední informací na záložce "Detail" je zaškrtávací rámeček "Držet členění". Pokud ručně vytvoříme nějakou
položku ve struktuře členění ceníku, automaticky za zaškrtne tato volba. "Držet členění" hlídá, aby uživatel
omylem, nebo program při importu včetně skupin, nepřesunul položku jinam. Automaticky je volba zaškrtnuta při
vytvoření nové položky v ceníku, nebo při uživatelském přesunu (kopírování) položky nebo více položek do jiné
skupiny.

Doplňující záložkou k detailu materiálu je záložka "Detail 2".

Na záložce "Detail 2" jsou doplňující informace k detailu položky, které lze importovat z ceníku materiálu, nebo
ručně vyplnit. Jedná se o rozšířený import položek, který umožňují některé velkoobchody. V současné době to je
ELFETEX, K&V ELEKTRO a SONEPAR. Aktuální seznam velkoobchodů s rozšířeným importem najdete na
našich stránkách www.selpo.cz.

Kromě Čísla a Názvu položky, které jsou i na záložce "Detail", zde najdeme:

EAN jednoznačné identifikační číslo výrobku (maximálně 30 znaků)

Popis dlouhý popis materiálové položky

E-shop odkaz na internetové stránky daného velkoobchodu (o jehož ceník se jedná) s detailem výrobku.
Přechod do e-shopu se provede stiskem tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou.

Obrázek odkaz na soubor s obrázkem umístěným na internetu, nebo na lokálním disku počítače. Tlačítko se
dvěma šipkami za editační buňkou zobrazí obrázek v asociovaném systémovém prohlížeči. Obrázek lze
převzít do ceníku při importu položky, nebo přetáhnout myší do editační buňky "Obrázek" nebo do prostoru
jeho zobrazení z libovolného umístění v počítači. To platí jak pro ceník v hlavním okně, tak pro rozpočet.

Výrobce název výrobce

Kód výrobce kódové označení výrobce

Další záložkou u položky materiálu je záložka "Vazby".

http://www.selpo.cz
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Pokud k položce materiálu existují navázané položky, je to signalizováno modrou sponkou na ikoně položky
materiálu (žárovky) v horní tabulce. V tabulce na záložce "Vazby" je seznam navázaných montážních položek k
aktuálně vybrané položce materiálu. Tvorba vazeb je popsána dále v nápovědě. Vazby jsou určeny pro rychlejší
tvorbu nabídkových cen. Umožní spolu s přenášenou položkou do rozpočtu uložit i její navázané položky v
požadovaném množství.

V tabulce na záložce "Vazby" jsou u položek tyto údaje:

Číslo (katalogové číslo navázané montážní položky)

Název (název navázané montážní položky)

Jednotka (jednotka montážní položky)

Cena/j. vč. přirážek (cena za jednotku montáže včetně aktuálně vybraných přirážek prací)

Množství (normovaná spotřeba práce k jednotce materiálu)

Celkem (celková cena za navázanou položku práce = cena/jednotku * množství)

V tabulce před položkou je zaškrtávací rámeček, který definuje automatický přenos navázané položky do
rozpočtu. V seznamu (tabulce) může být více položek, ale do rozpočtu spadnou pouze ty zaškrtnuté, pokud v
okně přenosu do rozpočtu neřekneme jinak. Doporučujeme použít vazby ve směru od práce k materiálu (viz
tabulka pod odstavcem). Více v kapitole Vazby mezi položkami.
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Pro vyhledání položky v databázi slouží standardní vyhledávací dialog, který se vyvolá kombinací kláves Ctrl+F,
ikonou na nástrojové liště nebo volbou "Najít" z menu "Úpravy".

V případě zakoupeného modulu "Sklady" jsou u materiálů další záložky, na kterých jsou případné skladové
informace o aktuální položce.

Záložka "Skladová karta":

 

Na záložce "Skladová karta" jsou tyto skladové informace o položce:

Číslo (číslo položky materiálu)

Název (název položky)

EAN (čárový kód skladové položky - interní identifikátor)

DPH (daň z přidané hodnoty položky při jejím přímém prodeji)

Jednotka (jednotka položky skladové karty)

Dodavatel (zkratka dodavatele z adresáře firem)

Číslo skladové karty (číslo skladové karty, které při jejím založení generuje automaticky program)

Počáteční stav (počáteční množství ručně založené karty nebo aktuální množství karty po uzávěrce skladu)

Počáteční cena (počáteční cena ručně založené karty nebo aktuální cena položky na kartě po uzávěrce
skladu)
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Recyklační příspěvek částka určená na recyklaci jednotky výrobku, která je již obsažena v jeho nákupní
ceně. Zadaná hodnota se automaticky přepisuje na záložku "Detail" položky a opačně.

Datum založení karty (datum založení skladové karty)

Poslední příjem na sklad (datum posledního příjmu na sklad)

Minimální limit (minimální požadovaný množstevní limit na skladové kartě - položky s podlimitním stavem
jsou zvýrazněny v tabulce červeně a je možné o rozdílové množství automaticky předvyplnit objednávku
materiálu)

Skladem (aktuální skladové množství)

Skladová cena (aktuální skladová cena)

Finanční objem vázaný na kartě (finanční objem skladové karty = aktuální skladové množství * aktuální
skladová cena)

Prodejní cena s DPH (prodejní cena položky = skladová cena navýšená o nastavené rabaty z ceníku včetně
DPH při prodeji)

Na záložce je tlačítko "Založit kartu", které umožní ruční založení skladových karet včetně nastavení
Počátečního stavu a Počáteční ceny. Tyto údaje jsou editovatelné do naskladnění prvního dokladu na této kartě.

Můžeme zde nastavit i požadovaný Minimální limit na skladové kartě, na základě kterého bude program
automaticky kontrolovat stavy a případně objednávat chybějící množství.

Ostatní údaje na této záložce jsou informativní a nelze je editovat. Editace Čísla, Názvu, DPH při prodej i,
Jednotky a Dodavatele je možná pouze v modulu "Sklady" na záložce "Detail" této skladové karty. Na tuto
skladovou kartu se jednoduše přesuneme volbou "Přejít na skladovou kartu" z kontextového menu na tabulce
položek ceníku materiálu na vybraném záznamu. Tam se editace zpřístupní až po stisku tlačítka "Editace
skladové karty" na záložce "Detail".

Záložka "Pohyby":

Na záložce "Pohyby" jsou skladové doklady (příjemky, výdejky, vrácenky a inventury) na kterých se aktuálně
vybraná položka vyskytuje.

Tabulka je setříděna podle data - nejnovější pohyby jsou v tabulce nahoře.

U pohybů v tabulce je Číslo dokladu, Datum j eho vystavení, množství položky na tomto dokladu (kladné
množství jsou přírůstky na sklad příjemkou, vrácenkou případně korigujícím inventurním dokladem. Záporné
množství jsou výdeje ze skladu výdejkou případně korigujícím inventurním dokladem.), Cena za j ednotku z
dokladu, Celková cena položky na dokladu, Aktuální skladové množství po uzavření tohoto dokladu, aktuální
skladová cena položky na kartě, Kód pohybu dokladu z číselníku, Číslo zakázky na kterou byla položka (doklad)
vyskladněna, nebo ze které bylo vráceno do skladu a Číslo faktury nebo dodacího listu položek z příjemky.

Volbou "Otevřít" z kontextového menu na dokladu z tabulky můžeme otevřít okno tohoto dokladu. Volbou "Přejít
na skladový doklad" se program přepne do modulu "Sklady" na tento doklad.

Program OCEP má nástroje, jak odstranit omylem vzniklé duplicity u položek. Tyto nástroje nejsou dostupné
nikde v menu. Fungují pouze na akcelerační klávesy Ctrl+F2 a Ctrl+F3.
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Automatické odstranění shodných položek:

Podmínkou pro odstranění shodných položek (shoda v čísle položky a v prvním názvu - ostatní pole ani vazby
se netestují) je třídění tabulky podle čísla položky. Podle pohledu na data (Ctrl+K) se tato funkce aplikuje buď na
skupinu položek, nebo na celý ceník. Automatické odstranění shodných položek se startuje kombinací kláves 
Ctrl+F2. Po dokončení činnosti se zobrazí hlášení.

Nalezení shodných položek:

Podmínkou pro nalezení shodných položek (shoda v čísle položky - ostatní pole ani vazby se netestují) je třídění
tabulky podle čísla položky. Podle pohledu na data (Ctrl+K) se tato funkce aplikuje buď na skupinu položek, nebo
na celý ceník. Vyhledání shodných položek se startuje kombinací kláves Ctrl+F3. Po nalezení shody se program
postaví na první z dvojice položek a je na uživateli, jak a k čemu tuto funkci využije.

3.1.2.6 Vlastnosti ceníku materiálu

Okno "Vlastnosti" materiálového ceníku se vyvolají z kontextového menu na základní skupině ceníku.

V horní části okna je rámeček, ve kterém se nastavuje, zda ceník nebo skupina obsahuje materiály nebo
dodávky.

Z pohledu rozpočtu jsou montované komponenty rozděleny do dvou skupin na které se aplikují odlišné přirážky:

nosné materiály (běžný instalační materiál) - prořez, podružný materiál

dodávky zařízení = specifikace (větší technologické celky jako rozváděč, bojler, akumulační kamna...) -
doprava a přesun zařízení

Tato specifikace typu položek umožňuje při automatickém přesunu položky do rozpočtu začlenit konkrétní
položku do správné skupiny. Do rozpočtu se vkládá položka Entrem na položce nebo dvojím stiskem levého
tlačítka myši. V obou případech spadnou položky do rozpočtu podle zařazení do skupin, ve kterých leží v ceníku v
hlavním okně. Ruční vkládání položky do rozpočtu technikou Drag&Drop dává uživateli možnost rozhodnout, do
jaké skupiny položku v rozpočtu uloží. V rámci celého ceníku můžeme vytvořit skupinu dodávek zařízení a ve
vlastnostech ji tak označit. Do této skupiny pak přesunout požadované položky. Program tak bude vědět, kam je
do rozpočtu zařadit. Každá skupina, která má nastaveno, že obsahuje dodávky to signalizuje i červeným bleskem
u ikony skupiny.

V okně je dále "Rabat na položky" v %. Jedná se o obchodní přirážku, která se připočítává k nákupní ceně a
tvoří se tak cena prodejní. Na každou skupinu materiálového ceníku lze nastavit různý skupinový rabat. Při
výpočtu prodejní ceny má prioritu skupinový rabat, který je na skupině nejblíže k položce. Na skupinách, kde je
tento rabat nastaven je to signalizováno na ikoně skupiny červeným písmenem "R". V níže uvedeném příkladu
rabat na skupině "CU vodiče" platí pro všechny položky skupiny "CU vodiče" a všechny do ní vnořené skupiny,
pokud na těchto skupinách není nastaven rabat jiný, nebo pokud není nastaven rabat přímo na položce. Pokud
jsou přímo na položce nastaveny další parametry, které ovlivňují výpočet prodejní ceny, mají vyšší prioritu než
rabaty skupinové.
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Pod rabatem lze nastavit slevu, která by se při importu ceníku odečítala ze standardních velkoobchodních cen a
ty by se ukládaly s položkou, pokud by se při importu a aktualizaci ceníku zvolilo "Nákupní cenu " - "Upravit" -
"podle slevy". To je alternativa pro případ, že máme ceník v běžných velkoobchodních cenách a známe slevu,
kterou nám dodavatel poskytuje. Tato sleva může být stejně jako rabat různá na každou skupinu ceníku.

Za editační buňkou "Rabat na položky" je tlačítko "<<", které do editační buňky Rabat doplní hodnotu podle
zadané slevy pod ní tak, aby se při výpočtu koncové prodejní ceny dostal z nákupní dle slevy zpět na
velkoobchodní cenu. Vpravo od rabatu je zobrazena spočtená sleva z koncových cen odpovídající nastavenému
rabatu. V tomto případě jsou rabat a sleva "spojené nádoby", kde změna jedné hodnoty ovlivňuje hodnotu
druhou, pokud máme vycházet z dané koncové ceny a dopočítané nákupní... Vše je demonstrováno na příkladu:

RABAT:

- je přirážka k nákupní ceně. Připočtením výše rabatu k nákupní ceně dostáváme cenu prodejní. Příklad:
nakupujeme zboží za 100,- Kč. Máme nastavený rabat 10%. Program dopočítá prodejní cenu na 100+(10/100)
*100=110,- Kč.

SLEVA:

- je slevou z koncové prodejní ceny. Odečtením slevy z koncových cen dostaneme naše ceny nákupní. Příklad:
koncová prodejní cena je 110,- Kč. Je nastavena sleva 10%. Program dopočítá nákupní cenu na 110-(10/100)
*110=99,- Kč.

Rabat je základním nástrojem, jak z nákupních cen položek dopočítat cenu prodejní. Jak již bylo zmíněno,
základem je rabat na celý ceník, který může být doplněn rabatem na skupinách, které pak mají větší prioritu při
výpočtu ceny. To vše je doplněno pevným rabatem, který se dá nastavit přímo na položce v jejím detailu. Pevný
rabat je signalizován červeným písmenem R u ikony položky v tabulce. Tento pevný rabat ještě přebíjí Pevná
prodejní cena na položce, která je signalizována velkým písmenem C u ikony.  Pevnou prodejní cenu bez DPH
můžeme nastavit přímo v buňce "Pevná prodejní cena", nebo ji automaticky dopočítat z "Prodejní ceny
včetně DPH", kterou můžeme zadat.

Výše uvedený výpočet se aplikuje na ceníkové ceny materiálu při jejich přenosu do rozpočtu nebo na fakturu či
prodejku. Jako nákupní ceny program předpokládá uživatelské nákupní ceny bez DPH, nebo aktuální skladové
ceny bez DPH. Pokud v programu OCEP vedeme i skladovou evidenci a v pravém horním rohu hlavního okna
máme vybraný "Aktuální sklad", má při přenosu položek do rozpočtu přednost cena skladová před cenou
ceníkovou. Program zjišťuje, zda na konkrétní položce vybraného skladu existuje skladová karta. V takovém
případě se do rozpočtu přenáší s materiálovou položkou jako nákupní cena cena skladová. Pokud neexistuje
skladová karta, nebo není vybrán "Aktuální sklad", pak se do rozpočtu s položkou přenáší ceníková nákupní
cena. Na tyto ceny se v rozpočtu aplikuje výše popsaný výpočet, který spočítá prodejní cenu bez DPH pro
zákazníka.

3.1.2.7 Přirážky ceníků materiálu

K položkám materiálu a dodávek mohou být při montáži do rozpočtu připočteny různé přirážky. Tyto přirážky jsou
společné pro všechny položky všech materiálových ceníků. Proto se jejich nastavení provádí z kontextového menu
na větvičce "Ceníky materiálů" volbou "Přirážky ceníků materiálu". V okně přirážek jsou dvě záložky - první
pro "Přirážky materiálů" a druhá pro "Přirážky dodávek".

Z pohledu rozpočtu jsou montované komponenty rozděleny do dvou skupin na které se aplikují odlišné přirážky:

nosné materiály (běžný instalační materiál) - prořez, podružný materiál
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dodávky zařízení = specifikace (větší technologické celky jako rozváděč, bojler, akumulační kamna...) -
doprava a přesun zařízení

Přirážky materiálů:

Přirážky dodávek:
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V horní části záložky je tabulka s aktuálním seznamem přirážek. Před názvem přirážky v tabulce je zaškrtávací
rámeček, který určuje výchozí použití přirážky v nových rozpočtech. Pod tabulkou je Detail aktuální přirážky z
tabulky:

Název (název přirážky - do názvu lze vložit znak "#", který je v textu názvu nahrazen aktuální hodnotou
přirážky)

Přirážka (výše přirážky v %)

DPH přirážky (výše DPH přirážky v % z číselníku DPH - v případě vybrání konkrétní hodnoty včetně 0, je
DPH počítána v této výši. Pokud je výběr DPH prázdný, program OCEP automaticky dopočítává sazbu DPH
podle položek, ze kterých má být tato přirážka počítána a jejich sazeb DPH. Toto řešení vychází z možnosti v
jednom rozpočtu souběžně mít sazbu základní i sníženou (nebytová a bytová výstavba)).

Zařazení přirážky (určuje umístění přirážky na výstupu rozpočtu - kde bude vidět na sestavě) - možnosti se
liší pro materiály a dodávky

materiály:

Rekapitulace - URN - Upravené rozpočtové náklady (přirážka bude vyčíslena v Rekapitulaci
rozpočtu v kapitole URN)

Rozpustit přirážku do položek (přirážka nebude nikde vyčíslena, bude rozpuštěna do ceny
položek, ze kterých je počítána)

Za sestavou položek (přirážka bude vyčíslena za sestavou položek, ze kterých je počítána)

U přirážek materiálu lze výpočet přirážky omezit na položky definovaných jednotek. Pokud není u
přirážky vyplněna žádná jednotka, počítá se přirážka ze všech položek.

dodávky:

Rekapitulace - Dodávky (přirážka bude vyčíslena v Rekapitulaci rozpočtu v kapitole Dodávky)

Rekapitulace - URN - Upravené rozpočtové náklady (přirážka bude vyčíslena v Rekapitulaci
rozpočtu v kapitole URN)

Rozpustit přirážku do položek (přirážka nebude nikde vyčíslena, bude rozpuštěna do ceny
položek, ze kterých je počítána)

Za sestavou položek (přirážka bude vyčíslena za sestavou položek, ze kterých je počítána)
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Použít přirážku při výpočtu rekapitulace (volba duplikuje fajfku v tabulce před přirážkou)

Přirážka může být kladná, nebo záporná. Záporná přirážka je slevou z ceníku materiálu nebo dodávek.

Tlačítko "Nová položka" umožňuje přidat nový záznam do tabulky přirážek a ten v Detailu editovat. Tlačítko
"Odstranit" umožní na dotaz smazat jeden nebo více záznamů z tabulky. Obě možnosti jsou k dispozici i v
kontextovém menu na tabulce.

Nastavení přirážek je výchozí šablonou, která je kopírovaná do rozpočtu s jeho založením. V rozpočtu můžeme
editovat tyto přirážky v modulu "Ceníky" na větvičce "Ceník materiálu" a "Ceník dodávek" kde můžeme cokoliv
změnit jen pro daný rozpočet.

3.1.2.8 Ceníky HZS

V členění položek pod tučně zvýrazněnou větvičkou "Ceníky HZS" jsou ceníky hodinových zúčtovacích sazeb
(HZS). Jedná se o práce které nelze specifikovat klasickými ceníkovými položkami. Ocenění práce se tak provádí
hodinovou sazbou.

U položek HZS je v tabulce zobrazeno:

Číslo (katalogové číslo položky)

Název (popis práce)

Cena (cena za hodinu práce) - z číselníku Druhu prací firmy

Pod tabulkou je záložka "Detail" na které jsou všechny informace vybrané položky z tabulky. Zde je možné tyto
informace editovat.

Číslo (katalogové číslo položky - maximálně 30 znaků)

Název (popis práce - maximálně 250 znaků)

Druh práce firmy (výši hodinové sazby - lze vybrat z nabídky "Druhu práce firmy". Program nabídne
možnosti z číselníku hlavního okna. Pokud v nabídce chybí požadovaná činnost nebo sazba, tlačítkem "<<"
za výběrem otevřeme přímo číselník, kde požadované doplníme nebo upravíme.

Pro vyhledání položky v databázi slouží standardní vyhledávací dialog, který se vyvolá kombinací kláves Ctrl+F,
ikonou na nástrojové liště nebo volbou "Najít" z menu "Úpravy".
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3.1.2.9 Vyhledání položky

Vyhledání položek v tabulce můžeme provést dvěma způsoby. Jedním je použití klasického vyhledávacího
okna, nebo rychlé vyhledání přímým zápisem hledaného požadavku z klávesnice.

Klasické vyhledání pomocí vyhledávacího okna:

Pro vyhledání záznamu (položky práce, materiálu, adresy…) můžeme zvolit několik způsobů. Buď z menu
"Úpravy" volbou "Najít" nebo stiskem kombinace akceleračních kláves Ctrl+F. Další možností je ťuknutí myší na

ikoně  "Vyhledání záznamu" nástrojové lišty okna.

Obecně platí, že první vyhledání než se načtou data do paměti, může být pomalejší. Další vyhledání v položkách
shodného typu (práce/materiál...) by již mělo být rychlé.

Vyhledávat lze v různých částech programu OCEP a podle toho, kde byl tento dialog vyvolán, nabízí i mírně
odlišné možnosti (vyhledání rozpočtu).

Ve vyhledávacím okně určíme, co chceme najít. V poli "Co hledat:" specifikujeme slova nebo jejich části, které
chceme najít. Jednotlivé řetězce jsou od sebe odděleny mezerou. Přitom nezáleží na pořadí zadaných řetězců ve
vyhledávací podmínce (při porovnání všech slov).

Tímto způsobem lze např. hledat položku v jejímž názvu se současně vyskytují tyto řetězce "cyky" (typ kabelu),
"2" (počet žil), "o" (barva), "2.5" (průřez) a "vu" (způsob uložení u montážní položky VU = volně uložený).
Zapsáním hledaného textu s mezerami "cyky 2 o 2.5 vu" tato volba hledá výskyt jednotlivých řetězců v poli v jejich
libovolném pořadí. Další možností je hledání alespoň jednoho zadaného řetězce volbou - hledat "Jedno ze slov
uvnitř pole".

Po zadání požadavku co chceme vyhledat se klávesou Enter spouští vyhledání prvního záznamu, kombinací Ctrl
+Enter výběr všech položek podle zadaného požadavku. Pro přepnutí klávesnice z vyhledávacího okna do tabulky
bez použití myši, slouží kombinace kláves Alt+Q nebo Alt+T. Opačným směrem pak Alt+TAB.

Dále vybereme z rolovací nabídky pole, ve kterém chceme provádět hledání (číslo, název nebo název 2) - implicitní
hledání je v poli název. Následuje určení, zda se mají hledat všechna zadaná slova (výchozí nastavení), alespoň
jedno zadané slovo nebo celý text od začátku.

Vyhledání je možné směrem "dolů" nebo "nahoru". Při zaškrtnutí další volby lze vyhledávat bez ohledu na malá a
velká písmena... Další zaškrtávací volba umožňuje provádět vyhledávání jen v aktuálním ceníku a další jen v
aktuální skupině.

Tlačítko "Najít první" začíná prohledání od začátku databáze bez ohledu na jakém místě stojíme (při prohledávání
směrem dolů). "Najít další" prohledává databázi od pozice, na které se nachází aktuální záznam. Jako najít další
funguje i klávesa F3.

Tlačítkem "Vybrat vše" provedeme výběr (označení) všech položek ve skupině, ceníku, nebo všech cenících (v
odfiltrovaném seznamu), které odpovídají zadaným kritériím. Po tomto vyhledání se změní barva položek v tabulce
pro zvýraznění tohoto režimu. Tlačítko "Vybrat vše" se změní na "Zrušit výběr", po jehož stisku se program vrátí
do běžného režimu.
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Pro vyhledání konkrétní položky je možné postupovat jednoduše upřesňováním podmínek pro vyhledání. První širší
podmínka se zadá do pole "Co hledat" například "cyky". Potvrzení pro zadání výběru položek splňujících zadané
podmínky lze provést z klávesnice stiskem Ctrl+Enter. Program provede výběr dle zadaných podmínek z celé
databáze a ten zobrazí. Pokud je nalezených položek větší množství, je možné stejným způsobem zužovat výběr
pro vyhledání až se podaří nalézt požadovanou položku. V poli "Co hledat" zadat mezeru a další požadovaný
řetězec. To celé následně potvrdit a spustit další vyhledání kombinací Ctrl+Enter. Stejným způsobem můžeme
pokračovat do okamžiku než nalezneme požadovanou položku.

Rychlé vyhledání:

Kromě klasického hledání pomocí standardního vyhledávacího okna (Ctrl+F) můžeme v tabulkách využít i tzv.
rychlé vyhledání. Rychlé vyhledání lze aplikovat na tabulku, která má fokus (je vybraná = stojíme někde v
tabulce). Vyhledání se startuje přímým zápisem požadovaných znaků "virtuálně" z klávesnice. Po prvním
takto zadaném znaku se zobrazí nad tabulkou okno rychlého vyhledání, kam se požadovaný hledaný řetězec
automaticky zapisuje. Toto vyhledání funguje ve všech tabulkách hlavního okna, rozpočtu i na ostatních
dokladech. Funguje nejen na hlavní tabulce, ale i v tabulkách na záložkách (např. na záložce "Vazby"). Tak lze
vyhledávat buď jen např. v konkrétní skupině ceníku, nebo v celém ceníku, po jeho přepnutí na pohled bez skupin.
To lze provést z menu "Zobrazit" volbou "Skupiny" nebo kombinací akceleračních kláves (Ctrl+K).

Při rychlém vyhledání nezáleží na velikosti písmen, to znamená, že můžeme zadat jak velká, tak i malá písmena
a dohledány budou položky, kde se tento řetězec vyskytuje bez ohledu na velikost znaků.

V režimu rychlého vyhledání se prohledává v tabulce sloupec, podle kterého je aktuálně setříděno. 
Třídění je signalizováno tmavou šipkou (směřující nahoru nebo dolu) za názvem sloupce v jeho
hlavičce. Takže lze filtrovat uživatelsky např. podle čísla položky, když je podle tohoto sloupce
setříděno, nebo podle názvu, pokud podle tohoto sloupce přetřídíme. V případě, že není tříděno podle
žádného sloupce (žádná šipka není tmavá = položky jsou seřazeny podle svého fyzického pořadí),
vyhledává se ve všech sloupcích, ve kterých lze vyhledávat. Nehledá se ve sloupcích, ve kterých je číselná
hodnota jako cena, množství a podobně. Výjimkou je v modulu "Sklady" sloupec "Karta", podle kterého se také
vyhledává. Dále se nehledá podle sloupce, ve kterém je uložen datum. Pokud je v tabulce tříděno podle nějakého
sloupce, podle kterého se nehledá, např. skladová cena, tak se hledá ve všech sloupcích, ve kterých je hledání
povoleno (stejně jako při vypnutém třídění).

Pokud plynule píšeme, program čeká na přednastavený časový interval mezi znaky, po kterém automaticky
spustí filtrování položek. Tento interval je možné uživatelsky změnit v rozsahu 0,3 až 3 sec podle toho, jak je kdo
schopen rychle najít na klávesnici požadovaný znak. Implicitně je nastavena 1 sec. Po překročení nastaveného
intervalu se spustí proces hledání. Zadání dalšího znaku po tomto intervalu maže již dříve zadané znaky a tím
vytvořený filtr, takže se provádí nové vyhledání. Nastavení intervalu zadání znaků se provádí v okně "Možnosti"
hlavního okna na záložce "Obecné". Pro urychlení vyhledání před nastaveným intervalem stačí stisknout klávesu
Enter. Tím se spustí okamžitě filtrování podle aktuálně zadaných podmínek.

Toto rychlé vyhledání funguje jako filtr na aktuální tabulce. To znamená, že po vyhledání budou zobrazeny pouze
záznamy odpovídající zadaným požadavkům. Hledán může být jeden četězec znaků, případně více řetězců
oddělených mezerou stejně jako ve standardním vyhledávacím okně.

Při změně členění (např. při přechodu na jinou skupinu v členění ceníku) zůstává zadaný filtr a aplikuje se
automaticky na novou skupinu. Totéž platí při přetřídění podle jiného sloupce v tabulce. Vyhledání se okamžitě
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aplikuje na položky podle zadaných kritérií ve filtru pro hledání v nově přetříděném sloupci.

V okně rychlého vyhledání je tlačítko, které umožňuje přepínat, zda má být použit filtr na vyhledání od začátku
textu, nebo kdekoliv uvnitř textu.

  tlačítko signalizuje rychlé vyhledání kdekoliv v textu (jeho stiskem se přepne na vyhledání od začátku)

  tlačítko signalizuje rychlé vyhledání od začátku textu (jeho stiskem se přepne na vyhledání kdekoliv v textu)

Pokud jsou aktuálně vyfiltrovány z tabulky nějaké položky podle zadaných podmínek, lze stiskem těchto tlačítek
vyvolat filtr, který zobrazuje seznam položek který buď splňuje podmínky od začátku textu, nebo kdekoliv uvnitř
textu. Stejně tak pokud se přetřídí podle jiného sloupce, zobrazí se okamžitě i výsledky filtru aplikované na tento
sloupec.

Pokud chceme pokračovat v započatém vyhledávání a již vypršel interval pro zadání dalšího znaku, můžeme
klávesou TAB (nebo myší) vstoupit do editační buňky a pokračovat zápisem podmínek bez toho, aby dále při větší
prodlevě byl zahozen obsah již zadaných podmínek a vyfiltrovaných položek.

Když se po rychlém vyhledání objeví v tabulce požadovaná položka, můžeme se šipkou dolů přesunout do tabulky
na požadovaný záznam, kde s ním provedeme potřebné kroky.

Pokud již nepotřebujeme odfiltrované položky z tabulky dle zadaných podmínek, stiskneme klávesu Esc. Budou
zobrazeny všechny položky tabulky dle aktuálního zobrazení.

Standardní vyhledávací okno lze kombinovat s rychlým vyhledáním. Nejprve můžeme ve všech ceníkách materiálů
např. filtrovat "cyky" a pak tento seznam položek rychlým vyhledáním v tabulce dále filtrovat podle názvu, čísla a
pod. Je to možnost, jak rychlé vyhledání aplikovat i na všechny ceníky dané kategorie (práce/materiály).

3.1.2.10 Tvorba vlastního členění položek do skupin

V levé části okna je strom členění položek příslušných ke zvolenému modulu (v modulu "Rozpočty" dělení na
nabídky, vzory a zakázky, v modulu "Ceníky" dělení na ceníky prací, materiálů a HZS…). Toto je základní
předdefinované dělení skupin, které je možno dále upravovat (přidávat větvičky na další úroveň, přejmenovávat a
mazat skupiny). Uživatelsky lze strukturu členění tvořit v modulu Rozpočty, Ceníky a Adresy hlavního okna a dále
v rozpočtu v modulu Položky 

Za tímto účelem použijeme pravé tlačítko myši na konkrétní větvičce a vyvoláme tak kontextové menu, ve kterém
jsou nástroje na tvorbu těchto skupin.

Vytvoření nové skupiny :
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Pravým tlačítkem myši ťukneme na skupinu v členění položek, kde chceme přidat další větvičku (skupinu). Z
kontextového menu, které se zobrazí, zvolíme "Přidat skupinu". Do aktuální skupiny program vnoří skupinu,
nazve ji "Nová skupina" a tento text nabídne k editaci. Tento text přepíšeme požadovaným názvem skupiny a
potvrdíme klávesou Enter. Obdobným postupem se zakládá na úrovni ceníků i nový ceník ("Přidat ceník").

Vytvořit novou skupinu v členění lze i z menu "Soubor" volbou "Ceníky a skupiny".

Přej menování skupiny v členění položek:

Pravým tlačítkem myši ťukneme na skupinu v členění položek, kde chceme přejmenovat větvičku (skupinu). Z
kontextového menu, které se zobrazí, zvolíme "Přejmenovat". V názvu skupiny se zpřístupní editační buňka, ve
které opravíme text na náš požadovaný a potvrdíme klávesou Enter.

Do režimu přejmenování skupiny se také dostaneme ťuknutím levého tlačítka myši na již vybrané skupině, nebo
akcelerační klávesou F2.

Odstranění skupiny:
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Pravým tlačítkem myši ťukneme na skupinu v členění položek, kterou chceme odstranit. Z kontextového menu,
které se zobrazí zvolíme "Odstranit". Tím se provede odstranění skupiny v členění položek. Odstranit je možno
pouze skupinu, která neobsahuje žádné položky. Odstranění prázdné skupiny lze provést i stiskem klávesy 
Delete.

Volba "Odstranit všechny prázdné" odstraní všechny prázdné skupiny vnořené do aktuální, která je vybraná.

3.1.2.11 Vazby mezi položkami

Rozpočtový program OCEP je konstruován tak, aby v co největší míře šetřil uživateli práci. Při sestavování
rozpočtu se to například provádí i tím, že mezi montážními položkami a materiálem jsou dvoucestné vazby.
Fungují v obou směrech – od práce k materiálu a naopak. Znamená to, že s přenášenou montážní položkou jde
do rozpočtu i navázaný materiál (pokud je nějaký navázán) a s přenášeným materiálem jde do rozpočtu i jeho
příslušná montáž. V obou případech můžeme při přenosu do rozpočtu změnit, jestli chceme s přenášenou
položkou do rozpočtu přenést i navázanou položku. Navázaných položek může být i více a z nich můžeme převzít
jen některé.

V případě, že mají položky na sebe navázány další položky (ty navázané jsou vidět na záložce "Vazby"), je před
položkou v seznamu položek u ikony zobrazena sponka.

Vazby mezi položkami lze tvořit v modulu "Ceníky" hlavního okna programu (použijí se tak kdykoliv dále pro
tvorbu rozpočtu) nebo přímo v rozpočtu (přirážky na montážní ceník je možno aplikovat i na navázaný materiál).
Program umožňuje předělávat vazby stávající a tvořit vazby nové.

Navázané položky jsou vidět vždy na záložce "Vazby" pod seznamem položek.

Na této záložce je tabulka s navázanými položkami. Před každou navázanou položkou (v hlavním okně programu,
nikoliv v rozpočtu) je zaškrtávací rámeček, který určuje, zda tato navázaná položka má být automaticky
přenesena s aktuální položkou (v seznamu v tabulce nad záložkami) do rozpočtu. U položek, kde tato fajfka není,
lze dodatečně (při přenosu do rozpočtu) zvolit zaškrtnutím její přenos do rozpočtu. Bez zaškrtnutí se jejich přenos
do rozpočtu neuskuteční. Pod tabulkou navázaných položek je celkový součet (vybraných) navázaných položek.
Nad touto tabulkou jsou tlačítka, která umožní uživatelsky tvořit a upravovat tyto vazby.
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V případě potřeby je možné zvětšit výšku tabulky navázaných položek, aby se jich do tabulky vešlo najednou
více. To lze provést přesunem kurzoru myši na linku mezi tabulkou položek a záložkami. Tam se kurzor změní v
oboustrannou šipku. Stiskem levého tlačítka myši a tažením nahoru nebo dolů je možno měnit výšku záložek.
Tuto změnu si program pamatuje. Změna výšky záložek je možná v hlavním okně programu OCEP tam, kde jsou
na záložkách tabulky. Jedná se o modul Rozpočty, Ceníky, Objednávky, Sklady a Faktury. 

Po zmáčknutí tlačítka "Navázat nový materiál" nebo "Navázat novou práci" se otevírá okno výběru položek:

V jeho levé části je strom členění položek a vpravo tabulka položek příslušných vybrané skupině. Požadovanou
položku lze nalézt běžným způsobem (podle zařazení do skupin konkrétního ceníku nebo pomocí vyhledávacího
okna). Po nalezení požadované položky zmáčkneme tlačítko "Navázat na…(práci, materiál)" nebo double
clickem (dvojím stisknutím levého tlačítka myši) na požadované položce v tabulce. Tím dojde k navázání vybrané
položky na aktuální položku z ceníku. Naváže se v poměru množství 1:1 (po zadání stejného množství práce
stejný podíl materiálu – montáž pěti instalačních krabic s dodávkou pěti krabic). Tlačítkem "Uzavřít" se provede
uzavření okna pro navázání položek, jinak je možno pokračovat v tvorbě vazeb na aktuální ceníkovou položku
hlavního okna.

Pokud chceme dělat vazby u více položek, nemusíme okno pro výběr navázaných položek uzavírat. Je to okno
nezávislé na hlavním okně OCEP. V hlavním okně můžeme přecházet mezi položkami a v okně "Výběr
ceníkových položek" vybírat jejich navázané buď dvojitým stiskem levého tlačítka myši na požadované položce,
nebo po jejím označení stiskem tlačítka "Navázat na materiál" nebo "Navázat na práci". Po tomto kroku se
nová navázaná položka ihned zobrazí v hlavním okně na záložce "Vazby".

Vzhledem k tomu, že se často za sebou v ceníku vyskytují podobné položky, lišící se například průřezem vodiče,
průměrem potrubí apod., jsou v programu nástroje pro kopírování vazeb s možností následného nahrazení
navázaných položek. Na seznamu položek v tabulce nad záložkami vybereme požadovanou položku (s
navázanými položkami) a zmáčkneme pravé tlačítko myši. Pro tvorbu vazeb jsou zde dvě volby. Je to "Kopírovat
vazby" a "Vložit vazby". Tyto volby z kontextového menu provedou stejnou činnost jako stejnojmenná tlačítka na
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záložce "Vazby".

"Kopírovat vazby" - zkopíruje do paměti všechny navázané položky včetně nastavení přenosu do rozpočtu a
zadaného množství.

"Kopírovat vybrané vazby" - zkopíruje do paměti označené navázané položky včetně nastavení přenosu do
rozpočtu a zadaného množství.

"Vložit vazby" - k vybrané položce vloží vazby uložené v paměti při kopírování vazeb. Pokud rovnou potvrdíme
vložení vazeb tlačítkem "OK", přenesou se k této položce vazby tak, jak leží u položky, ze které byly kopírovány
a přidají se ke stávajícím vazbám. Při ukládání vazeb máme ještě tyto možnosti nastavení:

Stávající vazby:

Ponechat implicitní výběr do rozpočtu - ponechá stávající vazby tak jak jsou

Zrušit implicitní výběr položky do rozpočtu - odstraní fajfku (implicitní přenos do rozpočtu) u stávajících
navázaných zaškrtnutých položek

Smazat stávající navázané položky - odstraní stávající navázané položky ze záložky Vazby aktuální
položky

Vkládané vazby:

Převzít nastavení implicitního výběru do rozpočtu - ponechá navázané položky tak, jak byly nastaveny u
položky, ze které se vazby kopírovaly

Nastavit implicitní výběr všech vkládaných položek do rozpočtu - u vkládaných položek dá všude fajfku
pro implicitní přenos navázaných položek do rozpočtu

Zrušit implicitní výběr položek - odstraní fajfku u všech vkládaných položek (nebudou implicitně vybrány pro
přenos do rozpočtu)

Vlastní implicitní výběr položek - vlastní nastavení vkládaných vazeb odlišné od předchozích možností

Tlačítkem "Odstranit" můžeme smazat ze seznamu kopírovaných vazeb označené položky.

Na seznamu položek na záložce "Vazby" dává pravé tlačítko myši nabídku s těmito možnostmi:
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"Nová položka" - otevře okno navázání položek

"Odstranit" - s dotazem odstraní aktuálně označené navázané položky

"Změnit množství" - umožní editovat množství navázané položky na jednotku aktuální položky a definovat
zaškrtnutím implicitní přenos navázané položky do rozpočtu. V rozpočtu není tato volba k dispozici. Tam je
množství dáno přímo u položky.

"Kopírovat a vložit vazby" - popsáno o několik odstavců výše...

"Nahradit…" - umožní vyměnit tuto navázanou položku za jinou, podobného typu. Tato funkce je určena
především pro výměnu položky za jiný podobný typ (průřez) při kopírování vazeb...

"Přejít na navázanou položku" - přejde v ceníku na záložku "Detail" položky, na kterou je tato navázána (z
navázaného materiálu přejde přímo do Detailu montážní položky na kterou je materiál navázán a opačně
z navázané práce přejde na Detail materiál, na který je tato práce navázána). Tam je možno editovat její údaje a
pak se stejným způsobem vrátit zpět.

Ukázka vazeb ve směru od montáže k materiálu:
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V tomto případě s montážní položkou (uživatelsky vyrobenou - standardní montážní ceník ji neobsahuje) 
21611004 (spínač 1-pólový řazení 7 TANGO) do rozpočtu spadnou tři materiálové položky (pokud v okně
přenosu do rozpočtu neřekneme jinak) z ceníku ELFETEX, který byl uživatelsky naimportován. Je to položka 
10.071.430 (ovladač TANGO), 10.071.439 (rámeček TANGO) a 10.071.428 (tělo TANGO).

Ukázka vazeb ve směru od materiálu k montáži:

V tomto případě je na materiálovou položkou 10.071.428 (tělo TANGO) navázána montážní položka 21611004
(spínač 1-pólový řazení 7 TANGO). Jedná se o opačný pohled na stejné vazby. Ve směru od materiálu nejsou
do kompletu zahrnuty ostatní materiálové položky, ze kterých se komplet výrobku skládá.

3.1.2.12 Hromadné změny ceníků

V cenících hlavního okna můžeme provádět změny jednotlivých položek v jejich Detailu, nebo hromadně s více
(označenými) položkami. Možnosti změn jsou odlišné podle toho, o jaký typ položek se jedná - práce, materiál
nebo HZS. Tato funkce se volá z menu "Nástroje" volbou "Hromadné změny".

Hromadné změny ceníků prací:
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Ceníková cena práce

- ceníkovou cenu montážních položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Pevná cena práce

- pevnou cenu montážních položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Časová norma

- časovou normu montážních položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Jednotka

- umožní změnu jednotky výběrem z číselníku jednotek nebo ručním zadáním jednotky

Držet členění

- volbou Ano/Ne určíme u položky, zda si má držet členění v rámci struktury skupin v ceníku

Vynulovat pevnou cena

- umožní vynulovat pevnou cenu montážních položek

Nastavené změny lze aplikovat buď na označené položky, nebo na všechny položky ve skupině nebo ceníku
(ceník bez skupin nebo v pohledu bez skupin).

Hromadné změny ceníku materiálů a dodávek:
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Nákupní cena

- nákupní cenu položek (materiálů a dodávek) můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Pevná prodejní cena

- pevnou prodejní cenu položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Pevný rabat

- umožňuje pevnou přirážku k nákupní ceně [%] vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Nastavit pevný rabat

- umožňuje nastavení konkrétní hodnoty obchodní přirážky [%] k nákupním cenám

Nastavit recyklační příspěvek

- umožňuje nastavení výše recyklačního příspěvku pro jeho následné vyčíslení na sestavě

Jednotka

- umožní změnu jednotky výběrem z číselníku jednotek nebo ručním zadáním jednotky

DPH při prodeji

- umožňuje změnu DPH při prodeji položek aktuálními hodnotami z číselníku DPH

Dodavatel

- umožní změnu nebo zadání dodavatele z adresáře firem 

Držet členění

- volbou Ano/Ne určíme u položky, zda si má držet členění v rámci struktury skupin v ceníku

Vynulovat pevnou cena

- umožní vynulovat pevnou cenu položek materiálů a dodávek

Nastavené změny lze aplikovat buď na označené položky, nebo na všechny položky ve skupině nebo ceníku
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(ceník bez skupin nebo v pohledu bez skupin).

Hromadné změny ceníku HZS:

Druh práce firmy

- umožní nastavit jinou hodinovou cenu práce položek HZS ze stávajících položek číselníku Druhu prací firmy,
nebo založením nového druhu práce do číselníku pomocí tlačítka se dvěma šipkami za comboboxem výběru
druhu práce firmy

Nastavené změny lze aplikovat buď na označené položky, nebo na všechny položky ve skupině nebo ceníku
(ceník bez skupin nebo v pohledu bez skupin).

3.1.2.13 Import a export položek

3.1.2.13.1  Import a aktualizace

Pro práci s programem je možno používat různé databáze prací i materiálů. Můžeme ručně aktualizovat stávající
databáze, nebo do programu importovat ceníky různých výrobců nebo obchodních organizací. Podmínkou pro
načtení těchto ceníků je datový soubor typu DBF, XLS/XLSX, CSV a XML, které mohou být uloženy v archivu
typu ZIP, RAR, TAR, GZIP nebo 7ZIP jako jeden soubor). Pro import ceníku ve formátu XLS/XLSX je zapotřebí mít
nainstalovaný MS Excel na počítači, kde se import provádí.

Můžeme se setkat s ceníky v různém kódování znaků. Program OCEP umožňuje přepínání mezi znakovou sadou
v kódování Windows (ANSI) nebo DOS Latin2. Je zapotřebí se podívat, zda jsou znaky s diakritikou v názvu
položky zobrazeny v tabulce správně. Pokud tomu tak není, tak zkusit druhou tabulku kódování z nabídky v levém
horním rohu programu pro import.

Takto lze do programu načíst libovolné množství takovýchto ceníků, se kterými lze dále pracovat.

Import funguje pro načtení nových položek do ceníku, nebo jako aktualizace stávajících položek. Režim importu
se volí podle zaškrtnutí v dialogovém okně importu. Vybereme ceník, do kterého budeme importovat položky
(pokud se jedná o nový ceník, tak jej nejprve založíme). V kontextovém menu na pravé tlačítko myši v členění na
tomto ceníku vybereme "Import a aktualizace…". Otevře se okno standardního vyhledávacího dialogu Windows.
Vyhledáme příslušný zdrojový soubor DBF, XLS/XLSX, CSV, XML nebo ZIP a zmáčkneme tlačítko "Otevřít".
Následně se zobrazí dialogové okno pro import a aktualizaci ceníku.
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V levé horní části okna importu je možnost změny kódování znaků importovaného ceníku (pro správné zobrazení
znaků s diakritikou). V pravé horní části zaškrtnutím fajfkou vybíráme, zda aktualizovat existující položky a jestli
přidávat položky nové. Při těchto činnostech je klíčem pro porovnání položky především její číslo, které by mělo
být pro každou položku jednoznačné. Lze kontrolovat i text názvu položky (pokud je zaškrtnuto "Při hledání
testovat i shodnost názvů položek"), což je doporučováno. Program umožňuje importovat i zařazení položek do
skupin v členění a to pro nově importované položky, tak i pro již dříve naimportované. Volba "Zachovat členění u
existujících položek" nebude dříve importované položky přesouvat do skupin definovaných novým ceníkem.
Přesun položek při importu se také netýká položek, které jsme si uživatelsky přesunuli do stávajících nebo nově
ručně vytvořených skupin a mají v detailu položky zaškrtnuto "Držet členění".

Import a aktualizace ceníku materiálu

Pro aktualizaci cen a import nových položek můžeme určit způsob přepočtu jejich ceny než se uloží do databáze
programu OCEP. Je možno cenu dělit nebo násobit libovolným koeficientem (zatrhneme rámeček, určíme způsob
přepočtu (násobení nebo dělení) a příslušný přepočítací koeficient). Pokud jsou v importované databázi konečné
ceny velkoobchodu, ze kterých nám poskytuje velkoobchod slevy, lze zvolit přepočet cen do programu "nákupní
cenu upravit podle slevy". Tím se při importu z koncových prodejních cen dopočítá konkrétní cena nákupní,
která se uloží s položkou. Tato cena je počítána podle slevy na záložce "Vlastnosti" tohoto ceníku nebo skupiny,
ve kterém konkrétní položky leží.

Pokud ve spodní části okna zaškrtneme volbu "Připravit ke smazání položky neobsažené v aktualizačním
souboru s datem aktualizace starším než:" a zadáme datum, program při importu kontroluje "staré" položky.
Pro položky, jejichž datum poslední aktualizace je starší než uvedené datum a zároveň nejsou v souboru, ze
kterého se aktualizace provádí, vytvoří novou větvičku s názvem "Položky ke smazání" + datum a čas, kdy se
import s touto volbou prováděl (Položky ke smazání 14.2.2013 14:26:32) a takové položky tam přesune.

Import a aktualizace ceníku prací

Při importu a aktualizaci montážních položek lze přepočítat načítané číselné hodnoty. Jsou to "časová norma",
"hmotnost" a "cena". Tyto položky lze vynásobit nebo vydělit libovolným koeficientem (zatrhneme rámeček,
určíme způsob přepočtu (násobení nebo dělení) a příslušný přepočítací koeficient).

Pokud ve spodní části okna zaškrtneme volbu "Připravit ke smazání položky neobsažené v aktualizačním
souboru", Přesune program při importu položky, které nenajde v souboru, ze kterého se importuje, oproti
stávajícímu ceníku v programu OCEP (do kterého se import provádí) do nové větvičky s názvem "Položky ke
smazání". V názvu této větvičky je i datum a čas, kdy se import s touto volbou prováděl.
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Posledním požadavkem před vlastním importem je spárování polí ve vstupní databázi s databází v programu. Ve
spodní části okna je tabulka s položkami, které chceme načíst do programu OCEP. V tabulce jsou řádky
s položkami a jednotlivé sloupce. Pod názvem sloupce je rozbalovací combo box s možnými alternativami pro
spárování jednotlivých sloupců importované databáze s informacemi pro import do programu OCEP. Program má v
sobě zabudovanou logiku, podle které se pokusí spárovat existující pole v importované databázi se strukturou v
programu OCEP.

Pro import jsou zapotřebí tyto sloupce:

- katalogové číslo položky

- název (popis) položky

- nákupní cena bez DPH

další informace jsou nepovinné, ale lze je importovat:

- jednotka

- DPH při prodeji

- pevná prodejní cena

- recyklační příspěvek obsažený v nákupní ceně nebo recyklační příspěvek neobsažený v nákupní ceně
výrobku

- název2 (alternativní název položky/doplňující textová informace k položce)

- dlouhý popis položky

- EAN (jednoznačný kód výrobku)

- internetová adresa položky v e-shopu dodavatele

- odkaz obrázek výrobku na webu

- název výrobce

- kódové označení výrobku výrobcem

- neomezený počet úrovní stromové struktury položky pro její zařazení do skupin v ceníku

Je nutné obejít sloupce (pokud to program nevyřeší za nás), které požadujeme naimportovat, provést jejich výběr a
určení, co tento sloupec bude reprezentovat v programu OCEP (který sloupec je číslo položky, který je název,
cena…). Určení, co bude sloupec reprezentovat se provádí výběrem v combo boxu pod názvem sloupců. U názvu
sloupce, který není přiřazen, svítí text červeně.

Tlačítko "OK" nebude přístupné do okamžiku, než budou spárovány základní informace potřebné k vlastnímu
importu (číslo položky, název a nákupní cena) se sloupci importované databáze.

Po importu nových položek (pokud není v importovaném ceníku členění položek) se v ceníku objeví nová skupina,
do které program nové položky umístil. Nová skupina má název složený z textu "Nové položky", aktuálního data a
času importu (Nové položky 14.2.2013 15:42:43).

Nově naimportovaným materiálovým položkám vyplní program současné aktuální datum jako datum poslední
aktualizace položky a pokud nebylo importováno DPH při prodeji, tak jej přiřadí v sazbě základní.
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Pokud se provádí aktualizace cen, a vyhledané položky se shodují v čísle i v názvu, provede program aktualizaci
automaticky. Pokud se položka shoduje v čísle a liší v názvu, zobrazí program aktuální položku z importované
databáze a v tabulce pod ní položky v programu OCEP, které mají stejné číslo položky. Zaškrtnutím rámečku
před položkou v tabulce vybereme položku, která bude aktualizována. Vzhledem k tomu, že byl u položek i
rozdílný název, je možno, aby se příště aktualizace položky nemusela dotazovat, lze zaškrtnutím volby v levém
dolním rohu okna určit, zda s cenou aktualizovat i název položky. Pokud je nalezena shoda pouze jedné položky,
jsou tyto položky automaticky zaškrtnuty a připraveny pro aktualizaci. Tlačítkem "OK vše 1:1" lze přeskočit
následující dotazy při obdobné shodě položek v poměru 1:1 (shoda v čísle a rozdíl v názvu u jedné položky z
importované databáze k jedné položce z aktuální databáze v programu).

Při stisku tlačítka "Ukončit import" se ukončí import bez jakýchkoli změn.

Při importu j e omezen rozsah polí:

číslo položky - 30 znaků

název položky - 250 znaků

název větvičky v členění položek - 70 znaků

Pokud bude v importovaném ceníku rozsah větší, bude nad rámec výše uvedeného položka automaticky oříznuta.

Po aktualizaci program zobrazí informaci o výsledcích importu.

3.1.2.13.2  Nastavení automatického importu

Program OCEP umožňuje automatické zjišťování a import ceníků z internetu. Vše se nastavuje v okně, které
vyvoláme z kontextového menu na pravé tlačítko myši na větvičce ceníku materiálu (ne na vnořených skupinách)
volbou "Nastavení automatického importu".
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Pro automatický import je zapotřebí znát přesnou adresu ceníku, kde je na internetu umístěn. Správnost adresy
se automaticky ověřuje při každém otevření tohoto okna. Při novém zápisu této adresy slouží k ověření tlačítko
"Test spojení". Po jeho stisku program provede test a v případě problémů se text "Test spojení" zobrazí červeně.

Podmínkou pro úspěšný import je, že v daném souboru ke stažení jsou data požadovaného formátu pro import do
programu OCEP (DBF, XLS/XLSX nebo CSV - a to může být zabaleno v archivu ZIP, RAR, TAR, GZIP nebo
7ZIP jako jeden soubor).

Jako příklad získání adresy odkazu na ceník poslouží ceník ELFETEX. Zde je odkaz ke stažení ceníku ELFETEX.
Adresu odkazu lze zkopírovat do schránky a následně vložit do programu OCEP. Zkopírování odkazu se provede z
kontextového menu na pravé tlačítko myši na tomto odkazu volbou "Kopírovat adresu odkazu" (podle
používaného internetového prohlížeče). Dále stačí vložit odkaz akcelerační klávesovou zkratkou Ctrl+V do adresy
ceníku v tomto okně.

Tuto funkční internetovou adresu zadáme do editační buňky "Adresa ceníku" a zaškrtneme "Automaticky
kontrolovat aktualizaci ceníku". Dále nastavíme interval, po kolika dnech má program zjišťovat existenci
nového ceníku. Po uplynutí požadovaného intervalu (počet dní) bude program zjišťovat existenci ceníku a nabízet
jeho import. Pokud zadáme 0 dní, provádí se kontrola vždy po startu programu.

Pokud zaškrtneme "Automaticky stahovat nový ceník a spustit aktualizaci" tak po zjištění existence nové
verze ceníku spustí OCEP jeho import. Další postup je shodný s klasickým importem ceníku ze souboru.

Dále jsou v okně tři informační texty:

- Poslední import ceníku (datum, čas) kdy se naposledy provedl import ceníku

- Poslední provedená kontrola (datum, čas) kdy byla provedena poslední kontrola ceníku na webu

15.2.2020, 09:55:13 - úspěšně provedená kontrola ceníku na webu

15.2.2020, 09:55:13 - úspěšně provedená kontrola ceníku na webu, ale import nebyl proveden, protože
tento ceník je již naimportován

15.2.2020, 09:55:13 - provedena kontrola s neúspěšným importem, nebo se nepodařilo zkontrolovat ceník
(například pokud nejsme připojeni k internetu)

- Příští kontrola (datum) kdy má být příště kontrolována aktualizace ceníku

Program umí stahovat ceníky i ze zabezpečeného FTP serveru. Po zadání ftp:// adresy se zpřístupní i zadání
přihlašovacích údajů. Tím je Login (uživatelské jméno) a heslo. Pokud je vyžadován port, zapisuje se bez mezery

http://www.elfetex.cz/WD_FileDownload.ashx?wd_systemtypeid=104&wd_pk=WzE3NCxbNDBdXQ%3d%3d
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za adresu "cz" ceníku s dvojtečkou jako oddělovačem a za lomítkem název souboru s ceníkem (např. "ftp://
fw1.elfetex.cz:989/elfetex_cenik_ocep.xml").

Tlačítko "Test spojení a import" provede otestování existence ceníku na zadané adrese a rovnou spustí jeho
stahování.

3.1.2.13.3  Export ceníků

Program umožňuje export a import ceníků prací, materiálů i HZS a to včetně vazeb mezi montážními a
materiálovými položkami dle nastavení uživatele. Export ceníků můžeme spustit pokud je hlavní okno přepnuto do
modulu "Ceníky". V menu "Soubor", "Ceníky a skupiny" volbou "Export ceníků…" dostaneme okno, kde
můžeme nakonfigurovat parametry exportu.

V okně jsou ve formě stromu zobrazeny veškeré ceníky montáží, materiálů a HZS, které jsou v daném programu
nainstalovány. V pravé části okna se nastavuje, co všechno chceme s exportovanými daty do souboru uložit.
Vlastní export ceníků se provádí do interního formátu programu OCEP (soubor s příponou EOL). Vyexportovaná
data budou uložena v souboru, který systém pojmenuje podle typu zvoleného exportu + aktuální datum (např.
"Polozky vybranych ceniku vcetne vazeb 15.2.2013.eol"). Název souboru lze pochopitelně uživatelsky upravit.

Vybíráme "Typ exportu", kterým říkáme, co z vybraných ceníků bude exportováno. Mohou to být položky
vybraných ceníků a jejich vzájemné vazby:

- Položky vybraných ceníků včetně vazeb jsou vyexportovány položky vybraných ceníků (prací, materiálů a
HZS) s členěním těchto ceníků do skupin a včetně vazeb mezi vybranými ceníky s montážními položkami a
vybraným materiálem.

- Položky vybraných ceníků bez vazeb jsou vyexportovány položky vybraných ceníků (prací, materiálů a
HZS) s členěním těchto ceníků do skupin bez vzájemných vazeb.
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- Vazby vybraných ceníků včetně položek jsou vyexportovány vzájemné vazby vybraných ceníků (prací a
materiálů) včetně položek s těmito vazbami. Položky z vybraných ceníků, které nemají vazby nejsou
exportovány.

Další výběr určuje, včetně čeho se bude export provádět:

- Dodavatelů (budou vyexportovány s položkami materiálů i zkratky dodavatelů a jejich kompletní záznamy
z adresáře firem)

- Druhu prací firmy (vyexportuje druhy prací firmy z "Vlastností" vybraných montážních ceníků)

- Přirážek prací a materiálů (vyexportuje přirážky prací a materiálů z vybraných montážních ceníků a ceníku
materiálu)

- Komentářů ceníků a skupin (vyexportuje komentáře k ceníkům a jejich skupinám)

Při exportu včetně položek lze měnit názvy ceníků. Lze to provést ťuknutím levého tlačítka myši na vybrané
větvičce s názvem ceníku, nebo stiskem akcelerační klávesy F2. Tlačítko "<< vybrat všechny ceníky" umožní
najednou vybrat pro export všechny ceníky v dané instalaci programu OCEP. Tlačítkem "OK" spustíme vlastní
export dle zvoleného nastavení. Podle rychlosti počítače a rozsahu vybraných dat může tato činnost trvat i delší
dobu (několik minut).

3.1.2.13.4  Import ceníků

Program umožňuje export a import ceníků prací, materiálů i HZS a to včetně vazeb mezi montážními a
materiálovými položkami dle nastavení uživatele. Import ceníků můžeme provést pokud je hlavní okno přepnuto do
modulu "Ceníky". V menu "Soubor", "Ceníky a skupiny" volbou "Import ceníků…" dostaneme okno, kde
můžeme nakonfigurovat parametry importu.

Jedná se o speciální fotmát dat v souboru s příponou EOL, který j e určen výhradně pro interní Export/
Import dat v programu OCEP. Data j sou v souboru uložena se spoustou provázaných informací mezi
ceníky, j ej ich vlastnostmi, přirážkami, rabaty a vazbami a adresářem firem. Nej edná se o formát běžného
importu ceníků.

Před vlastním importem doporučujeme provést zálohování aktuálního stavu OCEP, aby bylo možné se k němu
vrátit, pokud by vlivem chybného rozhodnutí při uživatelském nastavení importu došlo k nastavení importovaných
dat jiným, než požadovaným způsobem.
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V okně jsou ve formě stromu zobrazeny veškeré ceníky montáží, materiálů a HZS, které jsou v importovaném
EOL souboru k dispozici. V pravé části okna se nastavuje, co a jakým způsobem chceme ze souboru
naimportovat. Nad vlastním nastavením je typ importu. Tam je uvedeno, co je v importovaném souboru. Mohou to
být:

- Položky vybraných ceníků včetně vazeb - soubor obsahuje položky vybraných ceníků (prací, materiálů a
HZS) s členěním těchto ceníků do skupin a včetně vazeb mezi vybranými ceníky s montážními položkami a
vybraným materiálem.

- Položky vybraných ceníků bez vazeb - soubor obsahuje položky vybraných ceníků (prací, materiálů a
HZS) s členěním těchto ceníků do skupin bez vzájemných vazeb.

- Vazby vybraných ceníků včetně položek - soubor obsahuje vzájemné vazby vybraných ceníků (prací a
materiálů) včetně položek s těmito vazbami.

Data lze importovat včetně těchto informací (pokud byly exportovány):

- Dodavatelů (jsou importovány zkratky dodavatelů k jednotlivým položkám materiálu i jejich kompletní
záznamy do adresáře)

- Druhu prací firmy (importuje i druhy prací firmy z vlastností jednotlivých montážních ceníků a HZS do
aktuálního číselníku v OCEP)

- Přirážek prací a materiálů (importuje přirážky prací a materiálů do aktuálních ceníků v programu.
Importovány jsou pouze ty přirážky, které v aktuální instalaci nejsou.)

- Komentářů ceníků a skupin (přebírá komentáře ceníků a skupin z importovaného souboru)

- Vazeb mezi položkami (zaškrtnutím se rozhoduje, zda importovat vazby mezi montážními a materiálovými
položkami vybraných ceníků)

Další nastavení se týká importu vazeb stejně jako při jejich vkládání při tvorbě vazeb. Nastavení "Stávající vazby"
říká, jak se má program zachovat k vazbám v aktuálních datech v programu:
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Ponechat - vazby ponechá ve stavu v jakém jsou v aktuálním ceníku v programu

Zrušit přenos - odstraní implicitní přenos (zruší fajfku) u navázaných položek v ceníku u shodných položek (s
vazbami) jako jsou v importovaném souboru

Smazat - odstraní navázané položky v ceníku u shodných položek (s vazbami) jako jsou v importovaném
souboru

Nastavení "Importované vazby" říká, jakým způsobem převzít vazby z importovaného souboru:

Převzít přenos - u shodných položek (v importovaném souboru a v aktuálním ceníku) nastaví výběr (fajfku)
navázaných položek podle importovaného souboru. To znamená, že které položky jsou v importovaném
souboru ve vazbách implicitně vybrané (zafajfkované), budou implicitně vybrané (zafajfkované) i ve vazbách u
těchto položek v ceníku a opačně, ty které nejsou implicitně vybrané (zafajfkované) v importovaném souboru,
nebudou implicitně vybrané (zafajfkované) ani v ceníku.

Nastavit přenos - u shodných položek (v importovaném souboru a v aktuálním ceníku) nastaví výběr (fajfku)
všem navázaným materiálovým položkám. To znamená, že položky ve vazbách, které jsou v importovaném
souboru s vazbami ať implicitně vybrané (zafajfkované), nebo nevybrané (nezafajfkované), budou po importu u
těchto položek v ceníku všechny implicitně vybrané (zafajfkované).

Zrušit přenos - u shodných položek (v importovaném souboru a v aktuálním ceníku) zruší výběr (fajfku) všem
navázaným materiálovým položkám. To znamená, že položky ve vazbách, které jsou v importovaném souboru
s vazbami ať implicitně vybrané (zafajfkované), nebo nevybrané (nezafajfkované), budou po importu u těchto
položek v ceníku všechny nevybrané (nezafajfkované).

Program považuje dvě položky za shodné, pokud se plně shodují v čísle a názvu, přičemž nezáleží na tom, zda
jsou písmena malá nebo velká.

Další volby jsou:

Přidat nové položky - zajistí, že do vybraného ceníku jsou doplněny nové položky z importovaného souboru.
Tyto položky jsou začleněny do skupin dle členění z importovaného souboru. Pokud není zaškrtnuta tato
volba, program nepřidá žádnou novou položku, ale pouze vytvoří v cílovém ceníku členění z importovaného
souboru.

Novou položkou je taková položka, která se liší v čísle nebo názvu.

Začlenit stávaj ící položky do skupin - program obchází jednotlivé položky a když položku z importovaného
souboru v ceníku najde, ale najde ji v jiné skupině, nebo nezařazenou do skupin, provede její zařazení do
skupiny v členění podle importovaného souboru.

Aktualizovat stávaj ící položky - při zaškrtnutí této volby program u položek testuje shodnost čísel a názvů
položek a při jejich shodě provede aktualizaci ostatních údajů u položky včetně vazeb z importovaného *.EOL
souboru. 

Tlačítky "<< vybrat existující ceníky" a "<< vybrat všechny ceníky" lze vybrat (zaškrtnout) ceníky dle
specifikace na tlačítkách (vybrat ty, jejichž názvy se shodují s těmi ve stávající instalaci nebo vybrat všechny v
importovaném souboru). Při importu včetně položek lze měnit názvy importovaných ceníků. Lze to provést
ťuknutím levého tlačítka myši na vybrané větvičce s názvem ceníku, nebo stiskem akcelerační klávesy F2.
Tlačítkem "OK" spustíme proces importu. Tlačítko bude přístupné, až se vybere nějaký ceník. Jedná se o časově
náročnou činnost, takže import může trvat dle rychlosti počítače a rozsahu importovaných dat i několik desítek
minut.

Po importu se zobrazí informační okno kolik bylo naimportováno a zaktualizováno položek. Po tomto importu je
nutné provést restart programu, který se provede po stisku tlačítka "OK". Ostatní spuštěné síťové aplikace OCEP
tento restart v práci nijak neovlivní.

3.1.3 Objednávky

3.1.3.1 Modul Objednávky

Modul "Objednávky" umožní vytvoření objednávky materiálu potřebného pro realizaci zakázek. V modulu
"Objednávky" se evidují vytvořené objednávky a požadavky na materiál ze zakázek.

Okno modulu "Objednávky" je rozděleno na tři části. V levé části okna je strom členění, kde je větvička
"Požadavky na materiál" a strom dělený na roky a měsíce. V pravé horní části tohoto okna je v tabulce seznam
požadavků nebo vystavených dokladů objednávek náležících do vybrané skupiny v členění (vystavených v daném
období). Pod tabulkou jsou záložky s informacemi o aktuálně vybraném záznamu z tabulky nad záložkami.
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Požadavky na materiál

Pokud se v členění položek postavíme na větvičku "Požadavky na materiál", v tabulce v pravé části okna jsou
zobrazeny položky, které jsou požadovány z jednotlivých zakázek. Výchozím třídění je podle požadovaného data
vyskladnění. Pokud je aktuální datum vyšší než požadované datum vyskladnění položky, jsou takové položky v
tabulce signalizovány tučně červeně.

Na záložce "Detail" pod tabulkou jsou kompletní informace o vybrané položce z tabulky viz. kapitola "Požadavky
na materiál".

Pokud se v modulu "Objednávky" postavíme v členění na větvičku, která obsahuje položky (objednávky), v
tabulce v pravé části okna uvidíme jejich seznam v daném období, na kterém stojíme v členění.

V seznamu objednávek je Číslo dokladu, Datum j eho vystavení a Dodavatel včetně Zkratky z adresáře firem.
Pod tabulkou objednávek jsou tři záložky, na kterých jsou informace aktuálně vybrané objednávky z tabulky.

modul "Obj ednávky" - záložka "Záhlaví dokladu"
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Na záložce "Detail" jsou všeobecné informace dokladu. Je to číslo obj ednávky, datum vystavení dokladu a
uživatelský komentář. Na záložce "Dodavatel" jsou údaje o dodavateli a na záložce "Položky" jsou jednotlivé
řádky (položky) tohoto dokladu včetně předpokládané ceny, pokud byla u položek uvedena.

modul "Obj ednávky" - záložka "Dodavatel"

Na záložce "Dodavatel" jsou informace o dodavateli zboží nebo služeb z objednávky. Dodavatel může být na
doklad pořízen ručně, nebo může být vybrán z adresáře firem v modulu "Adresy".

modul "Obj ednávky" - záložka "Položky"
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Na záložce "Položky" jsou v tabulce jednotlivé položky z této objednávky. Je to Číslo položky, Název, Jednotka,
Množství, Cena za j ednotku (bez DPH), Cena celkem (bez DPH) a výše sazby DPH. Pod seznamem položek
je celková přibližná cena zboží na objednávce bez DPH a včetně DPH.

3.1.3.2 Požadavky na materiál

Po vytvoření položkového rozpočtu (nabídky nebo zakázky) známe seznam materiálů a dodávek potřebných k
realizace akce. Pokud tyto položky nemáme skladem k dispozici, musíme je objednat. K tomuto účelu slouží
modul "Objednávky" programu OCEP. Jednotlivé zakázkové rozpočty mohou vznášet požadavky na rezervaci a
zajištění materiálu na jeho montáž. Na základě těchto požadavků se případně koriguje aktuální skladové množství
a výsledek se ukládá na doklad objednávky. Ta je směrována konkrétnímu dodavateli z modulu "Adresy" na
základě selekce dodavatele u jednotlivých položek z požadavků. Objednávku lze zaslat v elektronické podobě
dodavateli.

Požadavky na materiál lze provádět individuálně pro jednotlivé položky nebo hromadně pro více položek
najednou.

Požadavek na materiál pro j ednu položku:

Požadavek na materiál se provede zmáčknutím tlačítka "Vytvořit požadavek" na záložce "Detail" materiálu
nebo dodávky v rozpočtu (pouze u zakázek). Vyvolá se okno, ve kterém zadáme požadované datum vyskladnění
(kdy položku potřebujeme pro vlastní montáž). Toto datum lze ručně zadat, nebo vybrat z kalendáře (ťuknutím na
ikonu s číslem "15" za editační buňkou).

Požadavky na materiál pro více položek naj ednou:

Nejprve označíme položky, ze kterých chceme požadavky vytvořit. Zmáčkneme pravé tlačítko myši a
z kontextového menu vybereme "Vytvořit požadavek". Vyvolá se okno, ve kterém zadáme požadované datum
vyskladnění (kdy položku potřebujeme pro vlastní montáž). Toto datum lze ručně zadat, nebo vybrat z kalendáře
(ťuknutím na ikonu s číslem "15" za editační buňkou).
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Zaškrtnutím volby "Množství navýšit o počítané přirážky za jednotky (prořez…)" se u položek, jejichž
jednotky odpovídají nadefinovaným jednotkám u těchto přirážek, povýší množství o nastavená procenta přirážky.
Např. vlivem přirážky "Prořez 5%" z jednotek "m" se do požadavků na materiál v hlavním okně ze zakázky uloží
místo množství 100m množství povýšené o 5%, to znamená 105m. Tato volba je přístupná pouze v případě, že se
v rozpočtu mají počítat nějaké přirážky vázané na jednotky položek.

Zaškrtnutím volby "Zaokrouhlit množství na jednotky nahoru" provede uložení požadovaného množství do
modulu "Objednávky" se zaokrouhlením množství na jednotky nahoru. Některé informační systémy při importu
objednávky automaticky uříznou u položek desetinná místa, takže při požadavku na 112,5 m kabelu by na
objednávku do systému velkoobchodu bylo zadáno množství 112 m. Při zaškrtnutí volby by to bylo 113 m. Tato
volba je automaticky předvyplněna z nastavení v Možnostech hlavního okna programu na záložce Obecné.

Požadavky na materiál ze zakázek se ukládají v hlavním okně programu OCEP v modulu "Objednávky" na
větvičce "Požadavky na materiál" v členění položek. Sem jsou jednotlivé požadavky ze zakázek vloženy s
uložením rozpočtu, na jehož realizaci jsou položky požadovány.

Zakázkový rozpočet - záložka "Detail" položky materiálu

Po vytvoření požadavku je před uložením zakázky tento stav signalizován u položky na záložce "Detail". Tlačítko
"Vytvořit požadavek" se změní na "Zrušit požadavek". Jeho stiskem můžeme ještě tento požadavek zrušit. Po
uložení zakázky se u položek, kde byl již požadavek vytvořen změní tlačítko na "Opakovat požadavek". Jeho
stiskem lze opakovaně u dané položky vznést požadavek, přestože byl již v minulosti vytvořen.

Hlavní okno programu - modul Obj ednávky - Požadavky na materiál
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V modulu "Objednávky" hlavního okna OCEP ve větvičce v členění "Požadavky na materiál" je seznam všech
požadovaných materiálů nebo dodávek ze všech zakázek. Kompletní informace o jednotlivých položkách
požadavků najdeme na záložce "Detail". Je to číslo položky, název, j ednotka, požadované množství a číslo
zakázky, která položku požadovala včetně data požadovaného vyskladnění položky. Dále je to zkratka
dodavatele z adresáře firem, a značka pro případné rozdělení požadavků z číselníku značek požadavků. Na
záložce "Detail" najdeme i číslo obj ednávky, na kterou byla položka směrována a DPH položky. Poslední
informací požadavku je kým a kdy byl požadavek vytvořen.

Údaje položky jsou editovatelné pouze v případě ručního pořízení položky. Datum vytvoření požadavku a kdo jej
vytvořil nelze editovat.

Tlačítko "Připojit k materiálu/dodávce" slouží k propojení s ceníkovou položkou v případě, že napojení není
programem provedeno automaticky při tvorbě požadavku z rozpočtu, nebo při ručním založení nového požadavku,
aby bylo jasné o jakou položku z aktuálních ceníků se jedná. Propojení na položku ceníku je signalizováno
modrou sponkou u ikony požadavku. Položky požadavků nepropojené s ceníkovou položkou tuto sponku nemají.

Tlačítkem "Zrušit připojení k objednávce" se z položky požadavku odstraní informace, že již byla položka na
objednávce, čímž se jeví jako zatím neobjednávaná. Tím nedojde automaticky ke smazání požadavku při
naskladnění příjemkou (pokud nemá vyplněno číslo zakázky a nebyl tento požadavek ze zakázky vytvořen) nebo
vyskladnění výdejkou (pokud má vyplněno číslo zakázky a byl tento požadavek ze zakázky vytvořen).

Program signalizuje v tabulce požadavků tučně červeně položky s nulovým množstvím. Stejná signalizace je i u
položek požadavků, kdy datum požadovaného vyskladnění je nižší než aktuální datum.

Kontextové menu na pravé tlačítko myši na seznamu požadavků dává možnost volbou "Nová položka" ručně
připsat požadavek, který v detailu naeditujeme, nebo stiskem tlačítka "Připojit k materiálu/dodávce"
převezmeme údaje položky z ceníku.

Další volbou tohoto menu je možnost odstranění označených položek.

Volba "Přejít na navázanou položku" provede přesun do materiálového ceníku na položku, která je navázaná na
příslušný požadavek materiálu. Tyto vazby požadavků tvoří program automaticky při tvorbě požadavku
ze zakázky. Vazba požadavků je signalizována modrou sponkou u ikony požadavku na materiál. Pokud program
OCEP tuto vazbu nevytvořil automaticky (neměl k tomu podklady), lze tuto vazbu vytvořit ručně. Provedeme to
výběrem navázané položky po stisku tlačítka "Připojit k materiálu/dodávce" na záložce "Detail" požadavku na
materiál.
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Volba "Přejít na navázanou položku" přejde buď na záložku "Detail" příslušné navázané položky v ceníku
materiálu, nebo na záložku "Skladová karta" příslušné navázané položky v ceníku materiálu, pokud u této
položky pro aktuálně vybraný sklad existuje skladová karta. Druhý způsob – přechod na záložku "Skladová
karta" v ceníku, je podmíněn výběrem aktuálního skladu v combo boxu v pravém horním rohu hlavního okna
OCEP.

Volba "Klonovat" nebo Ctrl+D vytvoří duplicitní položku do požadavků na materiál jako je aktuální položka z
tabulky. Klonovat lze i více označených položek najednou.

3.1.3.3 Objednávky

Objednávka je doklad, na základě kterého objednáváme u našich dodavatelů zboží nebo služby. Dříve vystavené
objednávky najdeme ve stejnojmenném modulu. Ve stromové struktuře členění objednávek jsou tyto doklady
uloženy podle toho, kdy byly vystaveny. Měsíce, které obsahují nějaké objednávky jsou zvýrazněny v členění
barevně.

Pokud se na takový měsíc v členění postavíme, zobrazí se v tabulce v pravé části okna seznam objednávek
vystavených v tomto období. To platí o jednotlivých měsících. Pokud se v členění postavíme na větvičku roku,
v seznamu dokladů jsou zobrazeny všechny doklady aktuálního roku.

V seznamu objednávek je číslo dokladu, datum jeho vystavení a dodavatel včetně zkratky z adresáře firem. Pod
tabulkou s objednávkami jsou záložky s informacemi o aktuálně vybrané objednávce z tabulky.

Novou objednávku založíme výběrem volby "Nová objednávka" z kontextového menu na tabulce objednávek.
Další možností je ikonou "Nová položka", nebo z menu "Soubor" volbou "Nová objednávka".Pokud je
v pravém horním rohu okna OCEP vybrán aktuální sklad, obdržíme okno s dialogem o možném předvyplnění
objednávky na základě požadavků na materiál a definovaných limitních stavů položek na skladových kartách
tohoto skladu.
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Okno dokladu se skládá ze tří základních částí. V horní části okna je menu, dále pás s ikonami pro rychlou volbu
požadované funkce a rámeček se základními údaji o tomto dokladu. Je zde informace o jaký doklad se jedná s
číslem tohoto dokladu, na další řádce je dodavatel a v pravé části celková přibližná částka za doklad. Ve střední
části okna je tabulka s položkami a ve spodní části okna jsou záložky, kde se nastavují parametry tohoto
dokladu.

Po otevření nového dokladu objednávky vyplníme na záložce "Detail" číslo objednávky. To můžeme provést ručně
v editační buňce, nebo vygenerovat číslo dokladu na základě definované číselné řady. To se provede stiskem
tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou. Číselné řady dokladů můžeme editovat v číselníku "Číselné řady
dokladů". Automaticky se vyplní aktuální datum. Na záložce "Detail" je ještě možnost zadání doplňujícího
komentáře k objednávce, který se tiskne s dokladem.

Na záložce "Dodavatel" můžeme vyplnit dodavatele zboží nebo služeb. Toho lze vyplnit ručně, nebo vybrat z
adresáře firem, který se zpřístupní po stisku tlačítka se třemi tečkami za editační buňkou Zkratka. Vyplnění
dodavatele je možné provést i zadáním jeho zkratky a stiskem klávesy Enter. Další možností je dohledání
kontaktu online přes IČ z veřejných zdrojů.

Pokud budeme na objednávku vkládat položky z požadavků, které mají vyplněného dodavatele, program jej
automaticky doplní i do hlavičky objednávky a dále kontroluje dodavatele u dalších vkládaných položek. V případě
vkládání položek jiného dodavatele, než je aktuálně na objednávce vyplněn, se program zeptá, zda má převzít na
doklad nového dodavatele.

Položky v požadavcích můžeme setřídit podle sloupce "Dodavatel", označit tak všechny jeho položky a ty
přenést na objednávku. Máme několik možností, jak to provést.

Položky na doklad pořídíme buď tažením položek Drag&Drop z materiálového ceníku, z požadavků na materiál
nebo ze skladových karet. Požadavky na materiál znají již požadované množství jednotlivých položek ze zakázek.
U přetahování položek z ceníku je nutné definovat požadované množství položky, proto se u tohoto způsobu
zadávání objeví dialogové okno s dotazem na množství. V tomto okně můžeme editovat i ostatní údaje přenášené
položky - Číslo, Název, Jednotku, Cenu za j ednotku a DPH. Tlačítko "OK" potvrdí zadání této položky na
objednávku. Tlačítko "OK vše" umožní zadat násobky přenášeného množství všem položkám "ve frontě" (při
přenosu více položek najednou). Tlačítko "Další" přeskočí zadání aktuální položky a přesune se na další ve frontě
(při přenosu více položek najednou). Tlačítko "Storno" zruší přenos všech položek ve frontě.

Přenos položek z požadavků na objednávku lze provést také dvojím stiskem levého tlačítka myši (pro jednotlivé
položky) nebo klávesou Enter (pro více vybraných položek).

Další možností, jak pořídit položky na objednávku je vložení prázdné řádky a její editace na záložce "Detail
položky". To provedeme volbou z kontextového menu na seznamu položek objednávky. Nabízí se tu tyto volby:

"Vložit prázdnou položku před" - přidá na konec seznamu prázdný záznam, který můžeme libovolně
naeditovat.

"Vložit prázdnou položku za" - přidá prázdný záznam před aktuální položku na objednávce. Tento prázdný
záznam můžeme libovolně naeditovat.

Na objednávce je možné měnit i pořadí položek. Aktuální položku nebo více označených položek lze posunout
směrem nahoru nebo dolů. Můžeme to provádět buď tažením označených položek Drag&Drop na požadovanou
pozici v tabulce, nebo přesunem o jednu pozici požadovaným směrem stiskem ikony na nástrojové liště okna
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objednávky, případně kombinací akceleračních kláves Alt+šipka nahoru nebo Alt+šipka dolů.

V menu "Nástroje" volbou "Hromadné změny" lze u položek na objednávce provádět hromadně změnu ceny,
množství, jednotky a DPH se všemi, nebo s označenými položkami příslušného dokladu.

Editovat informace u jednotlivých položek můžeme po jejich výběru v tabulce na záložce "Detail položky". Jedná
se o - Číslo, Název, Jednotku, Množství, Cenu za j ednotku a DPH.

Objednávka nemusí být nutně složena z položek. Na objednávku můžeme napsat do pole "Komentář"
požadované znění objednávky. Pokud objednávka neobsahuje položky, netiskne se na dokladu objednávky
prázdná tabulka, ale pouze komentář dokladu, kde může být alternativní text objednávky.

Pokud chceme odstranit nějakou položku z objednávky, označíme příslušnou položku (nebo více položek) a
zmáčkneme klávesu Delete. Téhož docílíme ikonou na nástrojové liště okna nebo z kontextového menu na
tabulce objednávky volbou "Odstranit". Fyzické odstranění položek se provede až po následném odsouhlasení.

Pokud je vybraný Aktuální sklad, můžeme při vytvoření nové objednávky předvyplnit tento doklad. S novou
objednávkou se otevírá okno s dotazem, jakým způsobem objednávku předvyplnit.

Stiskem tlačítka "OK" potvrzujeme automatické předvyplnění objednávky položkami na skladových kartách, které
mají stav pod nastaveným limitem (nastavuje se v detailu skladové karty). Toto předvyplnění lze omezit na
vybraného dodavatele. Dále zaškrtnutím můžeme potvrdit předvyplnění z požadavků na materiál. To se týká pouze
požadavků, které zatím nebyly na objednávce. Pokud byl již požadavek na objednávce, ale nebyl dodán s
ostatním objednaným zbožím, lze u takové položky zrušit připojení k objednávce stejnojmenným tlačítkem. Tím
zmizí informace, že již tato položka byla objednávána a může být opět automaticky na objednávku předvyplněna.
Pokud je vybráno omezení na dodavatele, platí i pro přednastavení z požadavků na materiál. To můžeme ještě
omezit na položky s konkrétní značkou. Ty se definují v číselníku značky požadavků hlavního okna OCEP.
Poslední volba svým zaškrtnutím předvyplní z požadavků i položky, které nemají na aktuálním skladě skladové
karty.

Další možností předvyplnění nové objednávky je naplnění vybranými položkami z požadavků. Nejprve označíme
požadované položky a na tabulce vybereme z kontextového menu volbu "Předvyplnit novou objednávku".
Program založí a otevře nový doklad objednávky a do něj vloží označené položky. Pokud je u vybraných položek
shodný dodavatel, je automaticky doplněn i na objednávku a stačí vyplnit číslo objednávky.

Po dokončení objednávky můžeme doklad vytisknout nebo exportovat do různých formátů pro zaslání v
elektronické podobě.

Uložení objednávky se provádí ikonou "Uložit", nebo z menu "Soubor" volbou "Uložit", případně akcelerační
klávesovou zkratkou Ctlr+S. I při uzavírání okna se program zeptá, zda chceme doklad uložit.

Otevření stávající objednávky se provádí dvojím stiskem levého tlačítka myši na požadovaném dokladu v
tabulce, z kontextového menu volbou "Otevřít", klávesou Enter v tabulce, nebo kombinací akceleračních kláves
Ctrl+O.

3.1.3.4 Tisk objednávek

Nejrychlejší způsob jak se dostat ke standardní tiskové sestavě včetně náhledu pro kontrolu je pomocí ikony
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"Náhled" na nástrojové liště okna.

V okně náhledu tlačítko "Publikovat" umožní uložení tiskové sestavy do souboru (PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG,
BMP, TIFF a GIF) na disk pro další použití. Podmínkou je zakoupený modul Publikace.

Tisk Objednávky z okna dokladu se vyvolá stiskem ikony  "Tisk", nebo z menu "Soubor" volbou "Tisk",
případně kombinací akceleračních kláves Ctrl+P. Z okna náhledu se tiskne zmáčknutím tlačítka "Tisk". Tím se
dostaneme na výběr tiskárny s možností zadání počtu výtisků a vlastní tisk.

Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna
nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka,
se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě
můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá
požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s
výsledkem spokojeni.

V horní části záložky dokladu můžeme volit, zda se má na sestavě tisknout Razítko a podpis pracovníka, který
doklad vytvořil (nastavuje se v číselníku pracovníků) a zda Sloučit opticky shodné položky. To jsou položky,
které navenek vypadají shodně, ale mají odlišnosti, které nejsou vidět a kvůli kterým nejdou standardní cestou na
dokladu sloučit.

Pokud se tisk volá přímo z okna dokladu, zobrazí se okno tisku s možností nastavení jeho parametrů. Výchozí
tisk objednávky tiskne u položek Číslo, Název, Množství a Jednotku. Ve výchozím nastavení je i tisk razítka s
podpisem osoby, která doklad vystavila. Toto přednastavení můžeme podle aktuální potřeby v okně tisku měnit.
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V rámečku "Sloupce" je tabulka, ve které je seznam sloupců, které je možné tisknout na dané sestavě. Před
názvem sloupce je zaškrtávací rámeček, ve kterém se zaškrtne příslušný sloupec, pokud jej chceme použít na
sestavě. Za zaškrtávacím rámečkem je pořadové číslo sloupce na právě definované sestavě. Tlačítky vedle názvů
sloupců je možno měnit jejich pořadí na sestavě (zleva 1 až X). Nad tlačítky je v "Záhlaví sloupce" nadpis, který
se bude tisknout v hlavičce vybraného sloupce na sestavě. V editační buňce lze tento název měnit. Znak "#" je na
tiskové sestavě nahrazen symbolem měny, protože rozpočty mohou být v různých měnách. Pod záhlavím
sloupce je editační buňka "Šířka sloupce", která uvádí šíři vyhrazenou pro vybraný sloupec. Šíři tohoto sloupce
zde lze také uživatelsky měnit. Program po provedené změně upraví šíře ostatních tištěných sloupců tak, aby
rovnoměrně zabíraly celou šíři nastavené tiskové strany. Pokud si uživatel nastaví pro tisk velké množství sloupců,
může se stát, že se do jednotlivých buněk příslušné informace nevejdou a tím bude vytištěná sestava ne zcela
korektně čitelná. V takovém případě je možné otočit orientaci papíru na šířku ve Vzhledu stránky.

Zaškrtávací rámeček "Tisknout" (pod tlačítky měnící pořadí sloupců) duplikuje výběr sloupce pro tisk z tabulky v
levé spodní části okna tisku. Doplňující combobox určuje, jakým způsobem se bude tisk provádět. Podle typu
sloupce se nabízí tyto možnosti:

Tisknout (sloupec) – provádí se pouze tisk sloupce bez mezisoučtů za sloupec

Tisknout (sloupec a součty) – provádí se tisk sloupce včetně mezisoučtů za sloupec

Tisknout (součty) – sloupec se netiskne, vytisknou se pouze jeho součty

Další možnosti úpravy tiskové sestavy najdeme v okně "Vzhled stránky". Na tiskové sestavě se používají různé
typy písma pro různé části sestavy. Jejich nastavení je přístupné po stisku tlačítka "Písma".

Tlačítko "Náhled" vyvolá náhled zvolené tiskové sestavy s možností tisku a tlačítko "Tisk" otevře okno výběru
tiskárny s možností zadání počtu kopií a vlastní tisk.
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3.1.3.5 Export objednávek

Obsah objednávky lze exportovat ve formátu CSV.

V okně objednávky je v menu "Nástroje" volba "Export". Otevře se okno, ve kterém lze zvolit způsob exportu.

Ten se provede buď do schránky Windows (clipboardu), do souboru, nebo přímo odešle objednávku do
informačního systému velkoobchodu Sonepar ke zpracování. 

V případě volby "Exportovat do schránky (clipboardu)" lze následně položky objednávky vložit (Ctrl+V)
například přímo do e-mailu, nebo do košíku v e-shopu, jak to řeší některé velkoobchody. Tímto způsobem se do
schránky kopíruje číslo položky a množství oddělené středníkem ve formátu CSV.

příklad exportu do schránky:

1002278;28,00

1005962;10,00

"Export do souboru" se zeptá na umístění, kam exportovaný seznam položek uložit. Pokud je v Možnostech
hlavního okna na záložce "Objednávky" přednastaveno umístění exportu, nabízí jako výchozí umístění toto místo,
ale lze exportovat uživatelsky kamkoliv. Na vybrané místo se uloží soubor s názvem exportované objednávky -
např. "Objednávka č. OB-2020.0002.csv". S tímto CSV souborem lze dále pracovat (např. v Excelu) nebo jej
poslat jako přílohu e-mailu. Struktura obsahu CSV souboru je stejná jako při exportu do schránky.

Volba "Odeslat do systému SONEPAR" provede okamžité odeslání e-mailu s přílohou položek z objednávky ve
formátu CSV. Odeslání tímto způsobem vyžaduje nastavení SMTP serveru odchozí pošty v Možnostech hlavního
okna na záložce "Objednávky". Požadované datum dodání objednaného zboží lze zadat v okně exportu
objednávky. V souboru CSV je číslo řádku (Radek), číslo položky (Cislo), název položky (Nazev), množství
(Mnozstvi), požadované datum dodání (TerminDodani) a číslo objednávky (Objednavka). Jednotlivá pole jsou
oddělena středníkem.

Po odeslání objednávky přijde ze systému SONEPAR potvrzení (zhruba do 5 minut) o přijetí vaší objednávky.

příklad exportu do systému SONEPAR:

Radek;Cislo;Nazev;Mnozstvi;TerminDodani;Objednavka

1;1002278;Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm;28,00;23.02.2020;OB-2020/0002

2;1005962;Svorka SS FeZn spojovací - tloušťka 3 mm;10,00;23.02.2020;OB-2020/0002

3.1.4 Sklady

3.1.4.1 Modul Sklady

Modul "Sklady" umožňuje kompletní vedení skladové evidence a to na více skladech současně. Pohyby na
skladě se realizují přes skladové doklady, kterými jsou Příjemky, Výdejky a Vrácenky. V rámci procesu práce se
zakázkou mohou být tyto doklady předvyplněny z jiných dokladů.

Okno modulu "Sklady" je rozděleno na tři části. V levé části okna je strom členění, kde je větvička "Skladové
karty" a strom dělený na roky a měsíce. To je podmíněno vybraným skladem, se kterých chceme aktuálně
pracovat.  To se provádí v comboboxu "Aktuální sklad" v pravém horním rohu hlavního okna programu.
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V nabídce "Aktuální sklad" jsou sklady předdefinované v číselníku skladů podle zakoupené licence programu.
Pro vybraný sklad se v levé části okna zobrazí rozdělení roku na jednotlivé měsíce. Nad výběrem období je
větvička "Skladové karty" příslušného skladu.

Pokud j e otevřený něj aký doklad (příj emka, výdej ka, vrácenka nebo inventura) konkrétního skladu, nelze
se přepnout do j iného skladu, nebo výběr skladu zrušit.

V pravé horní části tohoto okna je v tabulce seznam skladových karet vybraného skladu nebo vystavených
skladových dokladů (Příjemek, Výdejek, Vrácenek a Inventur pro vybraný sklad) náležících do vybrané skupiny v
členění (vystavených v daném období). Pod tabulkou jsou záložky s informacemi o aktuálně vybraném záznamu z
tabulky nad záložkami.

3.1.4.2 Skladové karty

Pokud je v členění modulu "Sklady" vybrána větvička "Skladové karty", je v pravé části okna v tabulce zobrazen
seznam skladových karet vybraného "Aktuálního skladu".

Seznam skladových karet má výchozí třídění podle čísla skladové karty. V tabulce skladových karet můžeme třídit
podle Čísla skladové karty, Čísla položky materiálu, Názvu položky, Skladového množství, Jednotky a
Skladové ceny. Přetřídění tabulky se provádí stiskem levého tlačítka myši na hlavičce sloupce, kde je zobrazen
trojúhelník, symbolizující třídění. Třídění je třístavové. Může být vzestupné, sestupné (podle směru trojúhelníku),
nebo podle fyzického pořadí položek, tak jak byly pořizovány (když jsou všechny trojúhelníky ve všech sloupcích
šedivé).

Ikony v tabulce signalizují různé stavy skladové karty. Celá zvýrazněná řádka v tabulce signalizuje u položky
menší množství než je její nastavený limitní stav. Takovéto položky lze automaticky předvyplnit do nové 
objednávky.

Pokud existuje ke skladové kartě ceníková položka, je zobrazeno její umístění v ceníku materiálu v řádce nad
tabulkou. Přejít na tuto materiálovou položku přímo do ceníku je možné volbou "Přejít na položku do ceníku" z
kontextového menu v tabulce skladových karet na požadované položce. Obdobným způsobem lze přejít zpět z
ceníkové položky, která má skladovou kartu na Aktuálním skladu, do modulu "Sklady" na tuto skladovou kartu.
Provedeme to volbou "Přejít do skladu na kartu" z kontextového menu v tabulce na položce materiálu v modulu
"Ceníky".

Založení skladové karty, pokud ještě neexistuje, se provádí buď automaticky příjemkou, nebo ručně. Pro
skladovou kartu může být využita jakákoli položka v libovolném ceníku materiálu v modulu "Ceníky" hlavního okna
programu OCEP, nebo může být pořízena skladová karta nezávisle na materiálových cenících.

Ruční založení skladové karty:

Skladové karty lze zakládat i ručně pro počáteční naplnění skladu. Ruční zakládání skladových karet je možné
kdykoliv do první provedené uzávěrky skladu. Pak lze vytvářet nové skladové karty pouze příjemkou. Ručně
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můžeme založit skladové karty v modulu Sklady i v modulu Ceníky.

Ruční založení skladové karty v modulu Ceníky:

Po výběru položky materiálu, na které chceme skladovou kartu vytvořit, se přepneme na záložku "Skladová
karta". Stiskem tlačítka "Založit skladovou kartu" se provede její založení. Podmínkou pro založení skladové
karty je vybraný sklad. To se provádí v combo boxu "Aktuální sklad" nástrojové lišty v horní části hlavního okna
OCEP.

U ručně založených skladových karet můžeme v Detailu karty (v modulu "Ceníky" na záložce "Skladová karta")
vyplnit:

Počáteční stav (počáteční množství položky)

Počáteční cena (počáteční skladová cena položky bez DPH)

Minimální limit (minimální požadované skladové množství)

Ruční založení skladové karty v modulu Sklady:

Novou skladovou kartu ručně založíme z kontextového menu na tabulce skladových karet volbou "Nová položka"
nebo kombinací kláves Ctrl+N. Takto založená skladová karta nemá položku v ceníku, ze které vychází a kopíruje
informace. Proto je nutné všechny údaje o skladové kartě vyplnit ručně. To se provádí na záložce "Detail".

U skladové karty, která nemá svého "zástupce" v ceníku, se počítá prodejní cena ze skladové ceny a rabatu
nastaveného ve "Vlastnostech" skladových karet. Tam se dostaneme z kontextového menu v modulu "Sklady"
na větvičce "Skladové karty" volbou "Vlastnosti".

Vlastnosti skladových karet:

Program automaticky generuj e čísla skladových karet. Toto číslo j e j ednoznačné a pokud někdy bylo
použito i když tato karta j iž neexistuj e, nelze j ej  opětovně použít.

Kromě záložky "Skladová karta" v modulu "Ceníky" vidíme "Detail" skladové karty i v modulu "Sklady". U
vybrané položky z tabulky jsou na záložkách další informace.

Záložka "Detail":

Na záložce "Detail" jsou zobrazeny informace o skladové kartě. Zde můžeme některé údaje i editovat.

Číslo (číslo položky materiálu)

Název (název položky)
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EAN (čárový kód - identifikátor položky)

DPH při prodeji (daň z přidané hodnoty položky při jejím přímém prodeji)

Jednotka (jednotka položky skladové karty)

Dodavatel (zkratka dodavatele z adresáře firem)

Editace těchto údajů se zpřístupní až po stisku tlačítka "Editace skladové karty" (pouze v modulu Sklady, tyto
údaje nelze editovat v modulu Ceníky). Měnit tyto údaje může pouze pracovník s plným přístupem do aktuálního
skladu. Odemykání karty pro její editace je z důvodů zásadních změn, které je možné tímto zásahem provést,
aby si jich byl uživatel programu plně vědom. Skladové karty jsou na dokladech zastoupeny odkazem na
skladovou kartu, což znamená při změně textu na skladové kartě i změnu textu této položky na již
dříve vystavených dokladech!!! Opětovné uzamčení editačních buněk na záložce "Detail" se provede po
přesunu na jiný záznam v tabulce.

Změna těchto údajů neovlivní ceníkovou položku, protože jsou při tvorbě skladové karty z ceníkové položky tyto
informace na skladovou kartu zkopírovány. 

Další údaje v detailu skladové karty jsou:

Číslo skladové karty (číslo skladové karty, které při jejím založení generuje automaticky program)

Počáteční stav (počáteční množství ručně založené karty nebo aktuální množství karty po uzávěrce skladu)

Počáteční cena (počáteční cena ručně založené karty nebo aktuální cena položky na kartě po uzávěrce
skladu)

Recyklační příspěvek částka určená na recyklaci jednotky výrobku, která je již obsažena v jeho nákupní
ceně. Zadaná hodnota se automaticky přepisuje na záložku "Detail" položky materiálu v ceníku, pokud je z
této položky skladová karta vytvořena a opačně.

Datum založení karty (datum založení skladové karty)

Poslední příjem na sklad (datum posledního příjmu na sklad)

Minimální limit (minimální požadovaný množstevní limit na skladové kartě - položky s podlimitním stavem
jsou zvýrazněny v tabulce červeně a je možné o rozdílové množství automaticky předvyplnit objednávku
materiálu)

Skladem (aktuální skladové množství)

Skladová cena (aktuální skladová cena)

Finanční objem vázaný na kartě (finanční objem skladové karty = aktuální skladové množství * aktuální
skladová cena)

Prodejní cena s DPH (prodejní cena položky = skladová cena navýšená o nastavené rabaty z ceníku včetně
DPH při prodeji)

Záložka "Pohyby":

Na záložce "Pohyby" jsou v tabulce doklady, na kterých byly pohyby (naskladnění nebo výdeje) této skladové
karty. Jsou to Příj emky, Výdej ky, Vrácenky a Inventury.

Tabulka je setříděna podle data - nejnovější pohyby jsou v tabulce nahoře.
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U pohybů v tabulce je Číslo dokladu, Datum j eho vystavení, množství položky na tomto dokladu (kladné
množství jsou přírůstky na sklad příjemkou, vrácenkou případně korigujícím inventurním dokladem. Záporné
množství jsou výdeje ze skladu výdejkou případně korigujícím inventurním dokladem.), Cena za j ednotku z
dokladu, Celková cena položky na dokladu, Aktuální skladové množství po uzavření tohoto dokladu, Aktuální
skladová cena položky na kartě, Kód pohybu dokladu z číselníku, Číslo zakázky na kterou byla položka
(doklad) vyskladněna, nebo ze které bylo vráceno do skladu a Číslo faktury nebo dodacího listu položek z
příjemky.

Ve sloupci Skladem a Skladová cena jsou v případě uzavřených a naskladněných dokladů aktuální údaje
skladové karty. Pokud skladový doklad v tabulce není uzavřený a naskladněný (ikona dokladu má červený
rámeček), jsou skladové množství a cena v tabulce na záložce Pohyby poplatné vložení položky na doklad,
případně dalšímu otevření dokladu, při kterém se tyto údaje automaticky aktualizují.

Dvojí zmáčknutí levého tlačítka myši na položce v tabulce na záložce "Pohyby" vyvolá otevření příslušného
skladového dokladu.

Z kontextového menu na záznamu v tabulce "Pohyby" můžeme volbou "Přejít na skladový doklad" přepnout
zobrazení ze skladových karet na skladové doklady tohoto vybraného záznamu.

Záložka "Poznámky":

Pokud je u skladové karty vyplněna nějaká poznámka, je signalizována písmenem "P" u ikony v tabulce
skladových karet a u ikony "Poznámky" na záložce pod seznamem skladových karet. Na záložce "Poznámky"
se dají tyto údaje editovat.

3.1.4.3 Vyhledání skladové karty

Pro vyhledání záznamu (položky práce, materiálu, adresy…) můžeme zvolit několik způsobů. Buď z menu
"Úpravy" volbou "Najít" nebo stiskem kombinace akceleračních kláves Ctrl+F. Další možností je ťuknutí myší na

ikoně  "Vyhledání záznamu" nástrojové lišty okna.

Vyhledání skladové karty funguje stejně jako vyhledání položky v ceníku. Vyhledávat skladovou kartu lze podle
Čísla položky, Názvu, Čárového kódu (EAN) a Čísla skladové karty. Podmínkou pro vyhledání skladové karty
je vybraný Aktuální sklad v comboboxu v pravém horním rohu hlavního okna OCEP.

V případě neúspěšného hledání obdržíme hlášení "Nebyl nalezen žádný záznam".
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3.1.4.4 Čtečka čárového kódu

Program OCEP umožňuje pořizovat položky na skladové doklady i pomocí čtečky čárového kódu. Za tímto
účelem můžeme ve speciálním režimu jako vstup snímat číslo položky materiálu, EAN nebo číslo skladové
karty. Tento režim se vyvolá z okna skladového dokladu z menu "Úpravy" volbou "Vložit položky pomocí kódu"
nebo kombinací akceleračních kláves Ctrl+E.

U skladových dokladů je kromě čísla položky i číslo skladové karty a možnost definování interního čísla jako
EAN. V okně určeném pro zadávání položek na skladové doklady můžeme zadávat položky podle libovolného
čísla z výše uvedených. K zadání číselného kódu (čísla položky, EAN nebo čísla skladové karty) můžeme použít
čtečku čárového kódu, nebo příslušné číslo (kód) zadat z klávesnice do konkrétní editační buňky.

Zadávání kódu čtečkou:

Při použití čtečky čárového kódu se nejprve postavíme kurzorem do buňky, jejíž obsah budeme snímat. Po
sejmutí kódu se vyplní editační buňka a potvrdí se vstup tohoto údaje. Následně je automaticky spuštěno
vyhledání skladové karty a její zobrazení. Očekávaný vstup se přesune do editační buňky množství, pro jeho
zadání s potvrzením klávesou Enter a odesláním do skladového dokladu. Režim tohoto zadávání se cyklicky
opakuje a ukončí se klávesou Esc nebo stiskem tlačítka "Storno".

Zadávání kódu z klávesnice:

Pro vyhledání položky skladové karty podle čísla položky, interního kódu EAN nebo čísla skladové karty se v
okně postavíme do příslušné editační buňky, zadáme požadovaný kód a stiskneme klávesu Enter. Tím se vyhledá
příslušná skladová karta a vyžádá si zadání množství. Po jeho potvrzení klávesou Enter se opětovně postaví do
téže editační buňky pro zadání kódu další položky. Režim tohoto zadávání se ukončí klávesou Esc nebo stiskem
tlačítka "Storno".

Při pořizování položek na skladový doklad se zadává množství. U příjemek a vrácenek lze editovat i jednotkovou
cenu položky.

3.1.4.5 Skladové doklady

Pokud je v členění modulu "Sklady" vybrána větvička období (roky nebo měsíce), je v pravé části okna v tabulce
zobrazen seznam skladových dokladů vybraného období na "Aktuálním skladu". Pokud stojíme v členění na
určitém měsíci, vidíme v tabulce v pravé části okna skladové doklady tohoto měsíce. Pokud je ikona v členění
černobílá, neobsahuje větvička (měsíc nebo rok) žádný záznam. Pokud stojíme v členění na roku, vidíme v tabulce
skladové doklady tohoto roku.

Pohyby materiálu na skladě se realizují výhradně skladovými doklady (příjemkou, výdejkou, vrácenkou a
inventurou).

Příjemky -  umožňují zadání (+/-) množství u položek na dokladu. Pro příjem na sklad (+)
množství a např. pro vrácení do velkoobchodu (-) množství. (+) množství zvýší
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stavy skladu na kartě a (-) množství poníží stavy skladu.

Výdejky -  umožňují zadání (+/-) množství u položek na dokladu. Po uložení a
naskladnění dokladu se automaticky všechny položky na dokladu převedou
do (-) množství a jsou odečteny od aktuálního stavu skladu.

Vrácenky -  umožňují zadání (+/-) množství u položek na dokladu. Po uložení a
naskladnění dokladu se automaticky všechny položky na dokladu převedou
do (+) množství a jsou přičteny k aktuálnímu stavu skladu.

Inventury -  umožňují zadání (+/-) množství u položek na dokladu. Pro dorovnání
zjištěného většího množství při fyzické inventuře oproti evidenci zadáme u
položky (+) množství. Pokud při fyzické inventuře nějaké zboží chybělo,
zadáme (-) množství. Po uložení a naskladnění dokladu položky s (+)
množstvím navýší stav skladu a položky s (-) množstvím poníží stav skladu
tak, aby evidence odpovídala zjištěnému stavu.

V tabulce skladových dokladů je Číslo dokladu – příjemky, výdejky, vrácenky případně inventury. Dále Datum
vystavení dokladu, Kód pohybu z číselníku skladových pohybů, Číslo zakázky na výdejce nebo vrácence, Číslo
dodacího listu nebo faktury na příjemce a Dodavatel.

Podle jakéhokoli sloupce v tabulce lze třídit vzestupně nebo sestupně. Přetřídění se provádí ťuknutím levého
tlačítka myši na hlavičce sloupce. Výchozí třídění je podle čísla dokladu.

Naskladnění dokladu se standardně provádí k aktuálnímu systémovému datu. Výjimkou je naskladnění v
případně nastaveného dočasného data. V takovém případě jsou položky naskladněny k tomuto datu. Program na
tuto skutečnost upozorní a je na uživateli, jak se rozhodne. V určitých případech může takto dojít k narušení
posloupnosti jednotlivých dokladů a k odlišnému výpočtu ceny položek na skladových dokladech a skladových
kartách.

Pod seznamem dokladů jsou záložky "Záhlaví dokladu" a "Pohyby".

Záložka "Záhlaví dokladu":

Na záložce "Záhlaví dokladu" jsou informace z hlavičky skladového dokladu. Ty se liší podle typu dokladu z
tabulky.

Příj emka:

Číslo (číslo dokladu)

Datum (datum naskladnění položek dokladu)

Čas (čas naskladnění položek dokladu)

Dodavatel (zkratka dodavatele z adresáře firem)

Sklad (číslo a název skladu) 

Kód pohybu (kód pohybu specifikující práci s položkami dokladu - přednastavení kódů v číselníku "Skladové
pohyby")

Faktura/dodací list (číslo dodavatelské faktury nebo dodacího listu, podle kterého byly položky
naskladněny)
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Doklad vystavil (jméno pracovníka, který vystavil doklad)

Komentář (uživatelský komentář ke skladovému dokladu)

Výdej ka:

Číslo (číslo dokladu)

Datum (datum vyskladnění položek dokladu)

Čas (čas vyskladnění položek dokladu)

Kód pohybu (kód pohybu specifikující práci s položkami dokladu - přednastavení kódů v číselníku "Skladové
pohyby")

Sklad (číslo a název skladu)

Zakázka (číslo zakázky, na kterou byly položky dokladu vyskladněny)

Název zakázky (název zakázky, na kterou byly položky dokladu vyskladněny)

Popis zakázky (popis zakázky, na kterou byly položky dokladu vyskladněny)

Doklad vystavil (jméno pracovníka, který vystavil doklad)

Komentář (uživatelský komentář ke skladovému dokladu)

Vrácenka:

Číslo (číslo dokladu)

Datum (datum naskladnění položek dokladu)

Čas (čas naskladnění položek dokladu)

Kód pohybu (kód pohybu specifikující práci s položkami dokladu - přednastavení kódů v číselníku "Skladové
pohyby")

Sklad (číslo a název skladu)

Zakázka (číslo zakázky, ze které byly položky dokladu naskladněny)

Název zakázky (název zakázky, ze které byly položky dokladu naskladněny)

Popis zakázky (popis zakázky, ze které byly položky dokladu naskladněny)

Doklad vystavil (jméno pracovníka, který vystavil doklad)

Komentář (uživatelský komentář ke skladovému dokladu)

Inventura:

Číslo (číslo dokladu)

Datum (datum úpravy množství položek - zapsání do stavu skladu)

Čas (čas úpravy množství položek - zapsání do stavu skladu)

Typ inventury (inventura může být Periodická nebo Průběžná)

Sklad (číslo a název skladu)

Doklad vystavil (jméno pracovníka, který vystavil doklad)

Komentář (uživatelský komentář ke skladovému dokladu)

Záložka "Pohyby":
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Na záložce "Pohyby" je seznam položek aktuálního skladového dokladu. U každé položky je Číslo skladové
karty, na které byl tento pohyb, Číslo materiálové položky, její Název, Jednotka ze skladové karty, Množství
položky na tomto dokladu, Cena za j ednotku a Cena celkem za tuto položku. Pod seznamem je Celková cena
položek na tomto skladovém dokladu.

Pokud je v tabulce ikona položky a její text zvýrazněn červeně, znamená to, že tato položka je aktuálně ve
skladovém množství pod uživatelsky nastaveným limitem. Ten se nastavuje na záložce "Detail" skladové karty.

Po výběru konkrétní položky skladového dokladu v tabulce se můžeme volbou z kontextového menu "Přejít na
skladovou kartu" přesunout do seznamu skladových karet na položku z dokladu.

Na skladových dokladech lze pracovat průběžně libovolně dlouhou dobu. Doklady lze ukládat a opětovně editovat.
Uložení s naskladněním položek tento doklad "uzavře" pro další editaci. To se provede stiskem ikony "Uložit a
naskladnit" v nástrojové liště okna dokladu nebo kombinací akceleračních kláves Ctrl+Shift+S. Skladové
doklady po jejich uložení a naskladnění jsou definitivně uzavřeny a nelze je již dále editovat ani
mazat.

Obsah skladových dokladů (výdejek a vrácenek) lze kopírovat do rozpočtů libovolného typu (zakázek, nabídek i
vzorů). Můžeme kopírovat do rozpočtů kompletní obsah skladových dokladů, nebo jejich část.

Přenos všech položek skladového dokladu do rozpočtu:

Položky uložených skladových dokladů lze přenést do rozpočtu. Lze to provést buď s jedním skladovým
dokladem, nebo s označenými doklady v seznamu dokladů. Z kontextového menu na tabulce dokladů volbou
"Kopírovat do rozpočtu" provede program přenos položek těchto označených dokladů. Druhou možností je
tažení takto označených dokladů metodou drag&drop do otevřeného okna rozpočtu. Následně se zobrazí okno
přenosu položek do rozpočtu, kde můžeme zvolit "OK vše" a zadat násobek aktuálního množství "1". Tím
program automaticky vloží položky skladových dokladů do rozpočtu. Alternativou je potvrzování s případnou
možnou korekcí množství a možné vynechání libovolné položky pomocí tlačítek "OK" a "Další >".

Přenos vybraných položek skladového dokladu do rozpočtu:

V okně skladového dokladu (výdejky a vrácenky) můžeme vybrané položky zkopírovat do rozpočtu. Nejprve 
označíme požadované položky a pak z kontextového menu vybereme "Kopírovat do rozpočtu". Následně se
zobrazí okno přenosu položek do rozpočtu, kde můžeme upravit množství přenášené do rozpočtu, nebo potvrdit
aktuální hodnoty stiskem tlačítka "OK".

Do rozpočtu budou vloženy položky skladových dokladů ve skladových (nákupních) i prodejních (dle nastavených
rabatních pravidel) cenách.

Libovolný skladový doklad (příjemka, výdejka, vrácenka a inventura) může zobrazovat položky v tabulce výrazně
(tučně červeně). Jedná se o položky, které mají aktuálně (v okamžiku pohledu na doklad) množství pod
limitním stavem nebo záporné množství na skladové kartě. To je případ i skladové karty 30 z našeho
obrázku. Jedná se o upozornění týkající se těchto položek na všech dokladech, které v době svého vzniku toto
zvýraznění mít nemusely. Zvýraznění položky zmizí po naskladnění dostatečného množství na limitní stav položky
nebo více, případně skladové množství rovné nule nebo větší, pokud není u karty definován limitní stav. Jedná se o
stejné zvýraznění jako u položek v tabulce Skladové karty modulu Sklady.
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Stejné zvýraznění položek je i v tabulce na záložce "Pohyby" u skladových dokladů v modulu Sklady.

3.1.4.5.1  Příjemky

Novou Příjemku můžeme založit několika způsoby. Volbou "Nová příjemka" z kontextového menu (po stisku
pravého tlačítka myši) na seznamu skladových dokladů nebo skladových karet. Dále stejnou volbou z
kontextového menu na větvičce skladových dokladů nebo skladových karet. Téhož docílíme i pomocí kombinace

akceleračních kláves Ctrl+Shift+J. Další možností je pomocí ikony  "Nová položka" a výběrem příslušného
dokladu, nebo z menu "Soubor" volbou "Nový" - "Příjemka". 

Následně se otevře okno nového dokladu s jeho možným předvyplněním. Tímto způsobem lze novou příjemku
předvyplnit celým obsahem jedné nebo více objednávek. Otevře se okno s prázdnou tabulkou, do které můžeme
vybrat objednávky, kterými chceme předvyplnit novou příjemku.

Tlačítkem "Přidat" se otevírá okno pro nalezení požadované objednávky. Tlačítko "Odebrat" odstraní označené
objednávky ze seznamu pro předvyplnění. Tlačítko "OK" potvrzuje předvyplnění příjemky vybranými objednávkami
a tlačítko "Storno" ruší předvyplnění a vrací se na doklad příjemky.

Okno seznamu obj ednávek, ze kterých bude příj emka předvyplněna:

Okno pro nalezení požadované obj ednávky:
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V okně pro nalezení požadované objednávky je strom členění dokladů, který v tabulce v pravé části zobrazí
objednávky vybraného období (roku nebo měsíce). Stiskem tlačítka "OK" jsou do seznamu k předvyplnění přidány
označené objednávky. Tlačítko "Uzavřít" zavírá toto okno a vrací se zpět do okna seznamu již vybraných
objednávek. Okno pro vyhledání objednávek si pamatuje svoji pozici v rámci obrazovky.

Jak v okně seznamu objednávek pro předvyplnění, tak v okně jejich výběru lze dvojím stiskem levého tlačítka myši
na vybrané objednávce otevřít tento doklad a podívat se na jeho položky. Tento doklad je otevřen pouze pro čtení.

Předvyplnění příjemky z dodacího listu velkoobchodu SONEPAR

Dalším způsobem založení a předvyplnění příjemky je volba "Předvyplnit příjemku z dodacího listu
SONEPAR" v kontextovém menu myši na tabulce v modulu Sklady. Tato volba je schopna načíst a zpracovat
dodací list vystavený velkoobchodem SONEPAR ve formátu XML. Otevře se dialogové okno, pomocí kterého
vyhledáme v počítači umístění dodacího listu ve formátu XML (přijde mailem po zpracování objednávky). Následně
program načte elektronický dodací list a porovná jej s objednávkou. Pokud najde nějakou nesrovnalost, zobrazí
okno spárování položek dodacího listu ze zaslané objednávky. Jinak rovnou otevře předvyplněnou příjemku, kterou
je možné po zkontrolování naskladnit.

Okno spárování položek dodacího listu:
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V titulku okna je informace, kolik položek je zapotřebí spárovat. Spárování položek je důležité pro automatické
odmazávání položek z Požadavků na materiál ze zakázek. V rámečku "Importovaná položka z dodacího
listu" je zobrazen detail aktuální položky dodacího listu a ve spodní části je tabulka zbývajících nespárovaných
položek objednávky, ze které byl dodací list vytvořen.

Listováním v tabulce najdeme položku z objednávky, která odpovídá položce v detailu v horní části okna
(neshodovala se na 100%, proto program nechal spárování na uživateli).

"Spárovat" - spojí "Importovanou položku z dodacího listu" v horní části okna s položkou v tabulce

"Vybrat z ceníku" - otevře okno se všemi aktuálně naimportovanými ceníky materiálu v programu OCEP a
umožní vyhledání položky pro její napárování na položku dodacího listu. K vyhledání položky použijeme
standardní postupy, vyhledávací okno, rychlé vyhledání nebo listování v tabulce.

"Vybrat za sklad. karet" - zobrazí okno se všemi skladovými kartami na aktuálně vybraném skladu. I zde
můžeme položku vyhledat standardními postupy, vyhledávacím oknem, rychlým vyhledáním nebo listováním
v tabulce. 

"Vytvořit novou sklad. kartu" - přenese aktuální importovanou položku jako novou položku na příjemku, na
které bude založena nová skladová karta.

"Storno" - přeruší proces spoárování položek vybraného dodacího listu s položkami objednávky a vrátí se
zpět do hlavního okna progarmu.

Dalším možným způsobem, jak pořídit položky na doklad je tažením drag&drop myší. Tímto způsobem můžeme
na doklad přetáhnout jednu nebo více položek jiného dokladu, nebo jeden či více celých dokladů. Na příjemku
můžeme takto přetáhnout celý doklad objednávky nebo více označených objednávek z tabulky v modulu
Objednávky hlavního okna OCEP. Dále označené položky otevřeného dokladu objednávky, položky
požadavku na materiál z modulu Objednávky, položky skladových karet z tabulky v modulu Sklady a
položky ceníku materiálu z modulu Ceníky.

Položky na skladový doklad můžeme pořizovat i čtečkou čárového kódu, nebo zadáním tohoto kódu přímo z
klávesnice.

Pokud není na příjemce vyplněn Dodavatel, doplní jej program automaticky z informací u vkládaných položek
(pokud tuto informaci obsahují).

V případě, že položky na příjemce zatím nemají ve skladu svoji skladovou kartu, bude jim po uzavření a
naskladnění dokladu automaticky vyrobena. Položky bez skladové karty nemají vyplněné číslo skladové karty.
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V okně dokladu jsou dvě záložky. Je to "Záhlaví dokladu", kde jsou obecné informace o dokladu a "Detail
položky", kde lze editovat jednotlivé položky na dokladu. U položek na příjemce lze editovat množství a
jednotkovou cenu položky.

Na záložce "Záhlaví dokladu" vyplníme číslo příjemky. To můžeme provést buď ručně, nebo ťuknutím na
obdélník se dvěma šipkami za editační buňkou čísla příjemky - program nabídne číslo dokladu z předdefinované 
číselné řady. Dále je zde automaticky předvyplněn Kód pohybu, pokud je tak v číselníku nastaveno (implicitní
výběr pohybu). Uživatelsky vyplníme Číslo faktury nebo dodacího listu a případný Komentář k tomuto dokladu.
Jméno pracovníka, který Doklad vystavil je automaticky vyplněno jménem přihlášené osoby a nelze jej editovat.
Doklad, který není uzavřený, má zvýrazněnou ikonu (červené orámování) a nemá vyplněn datum a čas. Ten se
aktualizuje až s naskladněním dokladu.

Na níže uvedeném příkladu je doklad již naskladněn a proto nelze jeho údaje editovat.

Záložka "Záhlaví dokladu":

Číslo příjemky (číslo dokladu)

Datum (datum naskladnění položek dokladu - u nenaskladněného dokladu nevyplněno)

Čas (čas naskladnění položek dokladu - u nenaskladněného dokladu nevyplněno)

Dodavatel (zkratka dodavatele z adresáře firem)

Sklad (číslo a název skladu) 

Kód pohybu (kód pohybu specifikující práci s položkami dokladu - přednastavení kódů v číselníku "Skladové
pohyby")

Faktura/dodací list (číslo dodavatelské faktury nebo dodacího listu, podle kterého byly položky
naskladněny)
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Pořizovací náklady (náklady na pořízení, které budou při naskladnění rozpuštěny poměrnou částí do
jednotkové ceny všech položek dokladu - podle cen a množství jednotlivých položek se
může stát, že nebude do položek rozpočtena zadaná částka, ale o minimální rozdíl
částka jiná)

Doklad vystavil (jméno pracovníka, který vystavil doklad)

Komentář (uživatelský komentář ke skladovému dokladu)

Záložka "Detail položky":

V Detailu položky na dokladu jsou tyto údaje:

Číslo (číslo položky)

Jednotka (měrná jednotka)

Název (popis položky)

EAN (čárový kód položky - interní identifikátor)

Karta (číslo skladové karty)

Množství (přijímané množství položky)

Recyklační příspěvek částka určená na recyklaci jednotky výrobku, která je již obsažena v jeho nákupní
(skladové) ceně

Cena (jednotková nákupní cena bez DPH)

Celkem (celková cena za položku)

U nenaskladněných dokladů příjemek můžeme u položek editovat v detailu položky množství a j ednotkovou
cenu.

Pokud chceme smazat nějakou položku z příjemky, označíme příslušnou položku nebo více položek a
z kontextového menu na pravé tlačítko myši zvolíme "Odstranit" nebo stiskneme klávesu Delete. Skutečné
odstranění položky se provede až po následovném odsouhlasení.

Na skladovém dokladu jsou položky seřazeny podle toho, jak byly na doklad pořízeny. Toto pořadí můžeme
uživatelsky měnit. Po označení jedné nebo více položek je můžeme přesunout nahoru nebo dolů v rámci tabulky

stiskem příslušné ikony   v horní části okna, nebo z menu "Úpravy" volbou "Posunout položku nahoru"
případně "Posunout položku dolů" nebo kombinací akceleračních kláves Alt+šipka nahoru nebo Alt+šipka
dolů. Pořadí položek můžeme měnit i přetažením myší Drag&Drop.

Pokud není na aktuálně vybraném skladu provedena uzávěrka, je možné na příjemku zadávat nové položky i
ručně. Těmto položkách budou po naskladnění dokladu vytvořeny skladové karty. Můžeme to provést buď

kombinací kláves Ctrl+N, ikonou  na nástrojové liště příjemky, nebo z kontextového menu volbou "Vložit
novou položku před" nebo "Vložit novou položku za".

Další možností je sloučení shodných položek na dokladu. Tuto funkci vyvoláme ikonou na nástrojové liště  nebo
z menu "Úpravy" volbou "Sloučit". Zobrazí se okno s možností nastavení způsobu sloučení položek. Můžeme
sloučit položky shodné s aktuální položkou, dále všechny shodné mezi vybranými a všechny shodné na
aktuálním dokladu. Ne vždy "navenek" shodné položky lze sloučit. Na pozadí mohou být "nitky", za které program
"tahá" při předvyplňování dokladů nebo při automatickém odmazání položky z požadavků, pokud byly položky
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naskladněny nebo vydány na zakázku. Jejich existence z těchto důvodů zabraňuje sloučení takovýchto položek.

Do příjemek materiálu na sklad je možné zadávat i záporná množství (při chybě při pořízení položky nebo
pro vrácení materiálu do velkoobchodu). Konečné množství na příslušné skladové kartě však nesmí být záporné,
pokud to u aktuálního skladu není povoleno v číselníku Sklady (podobně, jako u výdejky).

Pod ikonami v pravé horní části okna je součet za položky na tomto dokladu (bez DPH).

Pokud je u položky na příjemce množství menší než nula, množství na skladě pod nastaveným limitem a
j ednotková cena rovna nule, je tato položka v tabulce zvýrazněna tučně červeně.

Pro uložení dokladu se nabízí dvě možnosti. Volba "Uložit" provede pouze uložení rozpracovaného dokladu s
možností na něm kdykoliv dále pracovat. Volba "Uložit a naskladnit" doklad definitivně uzavře a provede zápis
položek do skladu. Takový doklad lze dále jen prohlížet a tisknout.

Uložení se provádí ikonou  "Uložit", nebo z menu "Soubor" volbou "Uložit" nebo akcelerační klávesovou
zkratkou Ctlr+S.

Tisk dokladu se nejrychleji vyvolá ikonou  "Náhled" pro vizuální kontrolu standardní sestavy a následným
stiskem tlačítka "Tisk". To vyvolá dialog výběru tiskárny s možností zadání počtu výtisků a vlastní tisk.

Nestandardní tisk můžeme konfigurovat v okně tisku, které se otevře po stisku ikony  "Tisk", nebo z menu
"Soubor" volbou "Tisk" nebo kombinací akceleračních kláves Ctrl+P. Otevře se okno nastavení tisku s možností
nastavení vzhledu stránky, volby písma pro jednotlivé části sestavy. Tlačítkem "Náhled" zobrazíme na obrazovce
výslednou sestavu. Tlačítko "Tisk" provede vytištění sestavy s možností výběru tiskárny a zadání počtu kopií.

Na skladových dokladech může průběžně pracovat libovolně dlouho, doklad lze ukládat a dále editovat.
Dříve pořízený doklad se otevírá nejjednodušeji dvojitým ťuknutím levého tlačítka myši na záznamu v seznamu
skladových dokladů, reprezentujícího tento doklad. Tím se otevírá okno skladového dokladu. Lze jej otevřít i
zmáčknutím ikony "Otevřít doklad" nebo z menu "Soubor" volbou "Otevřít", nebo klávesovou zkratkou Ctrl+O.
Doklad, který není uzavřený, má zvýrazněnou ikonu červeným orámováním a nemá vyplněn datum a čas, který se
aktualizuje až s naskladněním dokladu.

Definitivní uzavření skladového dokladu se provádí stiskem ikony "Uložit a naskladnit" na nástrojové liště okna
dokladu, případně z menu "Soubor" volbou "Uložit a naskladnit" nebo kombinací kláves Ctrl+Shift+S. Po tomto
kroku se provede zápis dokladu a jeho položek do stavu skladu a zaktualizuje se datum a čas dokladu, aby
odpovídal době naskladnění. Od tohoto okamžiku již nelze doklad modifikovat. Můžeme jej pouze tisknout.

Po naskladnění příjemky jsou automaticky smazány požadavky na materiál, které byly na dokladu příjemky, a
nebyly vytvořeny ze žádné zakázky.

3.1.4.5.2  Výdejky

Novou Výdejku můžeme založit několika způsoby. Volbou "Nová výdejka" z kontextového menu (po stisku
pravého tlačítka myši) na seznamu skladových dokladů nebo skladových karet. Dále stejnou volbou z
kontextového menu na větvičce skladových dokladů nebo skladových karet. Téhož docílíme i pomocí kombinace

akceleračních kláves Ctrl+Shift+D. Další možností je pomocí ikony  "Nová položka" a výběrem příslušného
dokladu, nebo z menu "Soubor" volbou "Nový" - "Výdejka". 

Následně se otevře okno nového dokladu s jeho možným předvyplněním. Tímto způsobem lze novou výdejku
předvyplnit celým obsahem jedné nebo více příjemek. Otevře se okno s prázdnou tabulkou, do které můžeme
vybrat příjemky, kterými chceme předvyplnit novou výdejku.

Tlačítkem "Přidat" se otevírá okno pro nalezení požadované příjemky. Tlačítko "Odebrat" odstraní označené
příjemky ze seznamu pro předvyplnění. Tlačítko "OK" potvrzuje předvyplnění výdejky vybranými příjemkami a
tlačítko "Storno" ruší předvyplnění a vrací se na doklad výdejky.

Okno seznamu příj emek, ze kterých bude výdej ka předvyplněna:
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Okno pro nalezení požadované příj emky:

V okně pro nalezení požadované příjemky je strom členění dokladů, který v tabulce v pravé části zobrazí příjemky
vybraného období (roku nebo měsíce). Stiskem tlačítka "OK" jsou do seznamu k předvyplnění přidány označené
příjemky. Tlačítko "Uzavřít" zavírá toto okno a vrací se zpět do okna seznamu již vybraných příjemek. Okno pro
vyhledání příjemek si pamatuje svoji pozici v rámci obrazovky.

Jak v okně seznamu příjemek pro předvyplnění, tak v okně jejich výběru lze dvojím stiskem levého tlačítka myši na
vybrané příjemce otevřít tento doklad a podívat se na jeho položky. Tento doklad je otevřen pouze pro čtení.

Dalším možným způsobem, jak pořídit položky na doklad je tažením drag&drop myší. Tímto způsobem můžeme
na doklad přetáhnout jednu nebo více položek jiného dokladu, nebo jeden či více celých dokladů. Na výdejku
můžeme takto přetáhnout celý doklad položkové faktury/prodejky nebo více označených faktur/prodejek z
tabulky v modulu Faktury hlavního okna OCEP. Dále označené položky otevřeného dokladu faktury, položky
požadavku na materiál z modulu Objednávky, položky skladových karet z tabulky v modulu Sklady a
položky ceníku materiálu z modulu Ceníky. Na výdejku můžeme přenést celý doklad příjemky nebo více
označených příjemek z tabulky modulu Sklady - skladové doklady a jednotlivé položky z otevřeného dokladu
příjemky. Podmínkou pro přenos položek na výdejku je existence skladové karty na aktuálně vybraném skladu u
této položky.

Předvyplnit výdejku je možné i celými doklady faktur a prodejek. To provedeme v modulu Faktury hlavního okna
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OCEP. V tabulce vystavených dokladů (faktur a prodejek) je v kontextovém menu na pravé tlačítko myši volba
"Předvyplnit výdejku". Ta je přístupná v případě vybraného aktuálního skladu v pravém horním rohu okna
programu OCEP. Výběrem této volby se založí nová výdejka, která je předvyplněna položkami vybraného
dokladu nebo více vybraných dokladů z modulu faktury. Předvyplněny jsou pouze ty položky, které mají na
aktuálním skladě skladovou kartu.

Položky na skladový doklad můžeme pořizovat i čtečkou čárového kódu, nebo zadáním tohoto kódu přímo z
klávesnice.

V okně dokladu jsou dvě záložky. Je to "Záhlaví dokladu", kde jsou obecné informace o dokladu a "Detail
položky", kde lze editovat jednotlivé položky na dokladu. U položek na výdejce lze editovat pouze množství
položky, které se vyskladňuje.

Na záložce "Záhlaví dokladu" vyplníme číslo výdejky. To můžeme provést buď ručně, nebo ťuknutím na obdélník
se dvěma šipkami za editační buňkou čísla výdejky - program nabídne číslo dokladu z předdefinované číselné
řady. Dále je zde automaticky předvyplněn Kód pohybu, pokud je tak v číselníku nastaveno (implicitní výběr
pohybu). Vybereme zakázku, na kterou se položky vyskladňují. Provedeme to stiskem tlačítka se třemi tečkami
za editační buňkou Zakázka. Dostaneme dialog pro výběr zakázky, kde vybereme požadovanou zakázku.

Další informací v záhlaví dokladu je případný Komentář k dokladu. Jméno pracovníka, který Doklad vystavil je
automaticky vyplněno jménem přihlášené osoby a nelze jej editovat. Doklad, který není uzavřený, má
zvýrazněnou ikonu (červené orámování) a nemá vyplněn datum a čas. Ten se aktualizuje až s naskladněním
dokladu.

Záložka "Záhlaví dokladu":
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Číslo výdejky (číslo dokladu)

Datum (datum vyskladnění položek dokladu - u nevyskladněného dokladu nevyplněno)

Čas (čas vyskladnění položek dokladu - u nevyskladněného dokladu nevyplněno)

Sklad (číslo a název skladu) 

Kód pohybu (kód pohybu specifikující práci s položkami dokladu - přednastavení kódů v číselníku "Skladové
pohyby")

Zakázka (číslo zakázky, na kterou byly položky vyskladněny)

Název zakázky (název zakázky, na kterou byly položky vyskladněny)

Popis zakázky (popis zakázky, na kterou byly položky vyskladněny)

Doklad vystavil (jméno pracovníka, který vystavil doklad)

Komentář (uživatelský komentář ke skladovému dokladu)

Záložka "Detail položky":

V Detailu položky na dokladu jsou tyto údaje:

Číslo (číslo položky)

Jednotka (měrná jednotka)

Název (popis položky)

EAN (čárový kód položky - interní identifikátor)

Karta (číslo skladové karty)

Množství (vydávané množství položky)

Recyklační příspěvek částka určená na recyklaci jednotky výrobku, která je již obsažena v jeho nákupní
(skladové) ceně

Cena (jednotková skladová cena bez DPH)

Celkem (celková cena za položku)

Pokud chceme smazat nějakou položku z výdejky, označíme příslušnou položku nebo více položek a
z kontextového menu na pravé tlačítko myši zvolíme "Odstranit" nebo stiskneme klávesu Delete. Skutečné
odstranění položky se provede až po následovném odsouhlasení.

Na skladovém dokladu jsou položky seřazeny podle toho, jak byly na doklad pořízeny. Toto pořadí můžeme
uživatelsky měnit. Po označení jedné nebo více položek je můžeme přesunout nahoru nebo dolů v rámci tabulky

stiskem příslušné ikony   v horní části okna, nebo z menu "Úpravy" volbou "Posunout položku nahoru"
případně "Posunout položku dolů" nebo kombinací akceleračních kláves Alt+šipka nahoru nebo Alt+šipka
dolů. Pořadí položek můžeme měnit i přetažením myší Drag&Drop.

Další možností je sloučení shodných položek na dokladu. Tuto funkci vyvoláme ikonou na nástrojové liště  nebo
z menu "Úpravy" volbou "Sloučit". Zobrazí se okno s možností nastavení způsobu sloučení položek. Můžeme
sloučit položky shodné s aktuální položkou, dále všechny shodné mezi vybranými a všechny shodné na
aktuálním dokladu. Ne vždy "navenek" shodné položky lze sloučit. Na pozadí mohou být "nitky", za které program
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"tahá" při předvyplňování dokladů nebo při automatickém odmazání položky z požadavků, pokud byly položky
naskladněny nebo vydány na zakázku. Jejich existence z těchto důvodů zabraňuje sloučení takovýchto položek.

Na výdejku můžeme zadávat položky v plusovém nebo minusovém (+/-) množství. Takto může být výdejka
předvyplňována z jiných dokladů. Při uložení a naskladnění se všechny položky na výdejce převedou do
záporného množství.

Pod ikonami v pravé horní části okna je součet za položky na tomto dokladu (bez DPH).

Pro uložení dokladu se nabízí dvě možnosti. Volba "Uložit" provede pouze uložení rozpracovaného dokladu s
možností na něm kdykoliv dále pracovat. Volba "Uložit a naskladnit" doklad definitivně uzavře a provede zápis
položek do skladu. Takový doklad lze dále jen prohlížet a tisknout.

Uložení se provádí ikonou  "Uložit", nebo z menu "Soubor" volbou "Uložit" nebo akcelerační klávesovou
zkratkou Ctlr+S.

Tisk dokladu se nejrychleji vyvolá ikonou  "Náhled" pro vizuální kontrolu standardní sestavy a následným
stiskem tlačítka "Tisk". To vyvolá dialog výběru tiskárny s možností zadání počtu výtisků a vlastní tisk.

Nestandardní tisk můžeme konfigurovat v okně tisku, které se otevře po stisku ikony  "Tisk", nebo z menu
"Soubor" volbou "Tisk" nebo kombinací akceleračních kláves Ctrl+P. Otevře se okno nastavení tisku s možností
nastavení vzhledu stránky, volby písma pro jednotlivé části sestavy. Tlačítkem "Náhled" zobrazíme na obrazovce
výslednou sestavu. Tlačítko "Tisk" provede vytištění sestavy s možností výběru tiskárny a zadání počtu kopií.

Na skladových dokladech může průběžně pracovat libovolně dlouho, doklad lze ukládat a dále editovat.
Dříve pořízený doklad se otevírá nejjednodušeji dvojitým ťuknutím levého tlačítka myši na záznamu v seznamu
skladových dokladů, reprezentujícího tento doklad. Tím se otevírá okno skladového dokladu. Lze jej otevřít i
zmáčknutím ikony "Otevřít doklad" nebo z menu "Soubor" volbou "Otevřít", nebo klávesovou zkratkou Ctrl+O.
Doklad, který není uzavřený, má zvýrazněnou ikonu červeným orámováním a nemá vyplněn datum a čas, který se
aktualizuje až s naskladněním dokladu.

Definitivní uzavření skladového dokladu se provádí stiskem ikony "Uložit a naskladnit" na nástrojové liště okna
dokladu, případně z menu "Soubor" volbou "Uložit a naskladnit" nebo kombinací kláves Ctrl+Shift+S. Po tomto
kroku se provede zápis dokladu a jeho položek do stavu skladu a zaktualizuje se datum a čas dokladu, aby
odpovídal době vyskladnění. Od tohoto okamžiku již nelze doklad modifikovat. Můžeme jej pouze tisknout.

Pokud není v číselníku Sklady nastaveno povolené záporné množství na skladě, hlídá program množství položky
na dokladu s aktuálním množstvím položky na skladové kartě v okamžiku vyskladnění dokladu. Pokud je v
okamžiku uzavření výdejky včetně naskladnění - "Uložit a naskladnit" u nějaké položky na výdejce větší
množství než aktuálně na skladě a není povoleno jít do záporného množství (v číselníku Sklady), oznámí doklad
tento stav a označí položky na dokladu, kterých se to týká. Aby šlo doklad uzavřít, musí se buď z dokladu
odstranit tyto položky, změnit jejich vydávané množství na menší nebo rovné stavu skladu, nebo povolit skladu jít
do záporného množství.

Po vyskladnění výdejky jsou automaticky smazány požadavky na materiál odpovídající položkám na dokladu a
zakázce. To platí vždy pro položky, které se na výdejku dostanou v řadě začínající zakázkou přes požadavky na
materiál, objednávku, příjemku na sklad a výdejku na tuto zakázku. Následný doklad lze vždy předvyplnit celým
předchozím, nebo tažením některých položek z dokladu. Pokud je v požadavcích na materiál položka, která je v
dostatečném množství na skladě, neobjednává se a může jít rovnou na výdejku. Aby taková položka byla po
vyskladnění výdejky automaticky z požadavků smazána, musí být na výdejku tažena z požadavků na materiál,
nikoliv ze skladových karet. Je to i výhodnější, protože v požadavcích je již známé množství položky.

3.1.4.5.3  Vrácenky

Novou Vrácenku můžeme založit několika způsoby. Volbou "Nová vrácenka" z kontextového menu (po stisku
pravého tlačítka myši) na seznamu skladových dokladů nebo skladových karet. Dále stejnou volbou z
kontextového menu na větvičce skladových dokladů nebo skladových karet. Téhož docílíme i pomocí kombinace

akceleračních kláves Ctrl+Shift+C. Další možností je pomocí ikony  "Nová položka" a výběrem příslušného
dokladu, nebo z menu "Soubor" volbou "Nový" - "Vrácenka". 

Následně se otevře okno nového dokladu s jeho možným předvyplněním. Tímto způsobem lze novou vrácenku
předvyplnit celým obsahem výdejky. Otevře se okno, ve kterém můžeme vyhledat požadovanou výdejku.

Okno pro nalezení požadované výdej ky:
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V okně pro nalezení požadované výdejky je strom členění dokladů, který v tabulce v pravé části zobrazí výdejky
vybraného období (roku nebo měsíce). Stiskem tlačítka "OK" se do vrácenky předvyplní obsah aktuálně vybrané
výdejky. Tlačítko "Uzavřít" zavírá toto okno a vrací se do okna vrácenky bez jejího předvyplnění.

V okně výběru výdejky lze dvojím stiskem levého tlačítka myši na vybrané výdejce tento doklad otevřít a podívat se
na jeho položky. Doklad je otevřen pouze pro čtení.

Dalším možným způsobem, jak pořídit položky na doklad je tažením drag&drop myší. Tímto způsobem můžeme
na doklad přetáhnout jednu nebo více položek jiného dokladu, nebo jeden či více celých dokladů. Na vrácenku
můžeme takto přetáhnout celý doklad výdejky nebo více označených výdejek z tabulky v modulu Sklady
hlavního okna OCEP. Dále označené položky otevřeného dokladu výdejky a položky skladových karet z
tabulky v modulu Sklady. Podmínkou pro přenos položek na vrácenku je existence skladové karty na aktuálně
vybraném skladu u této položky.

Položky na skladový doklad můžeme pořizovat i čtečkou čárového kódu, nebo zadáním tohoto kódu přímo z
klávesnice.

V okně dokladu jsou dvě záložky. Je to "Záhlaví dokladu", kde jsou obecné informace o dokladu a "Detail
položky", kde lze editovat jednotlivé položky na dokladu. U položek na vrácence lze editovat množství položky,
které se vrací do skladu a jednotkovou cenu, za kterou bylo původně vyskladněno.

Na záložce "Záhlaví dokladu" vyplníme číslo vrácenky. To můžeme provést buď ručně, nebo ťuknutím na
obdélník se dvěma šipkami za editační buňkou čísla vrácenky - program nabídne číslo dokladu z předdefinované 
číselné řady. Dále je zde automaticky předvyplněn Kód pohybu, pokud je tak v číselníku nastaveno (implicitní
výběr pohybu). Vybereme zakázku, na kterou se položky vyskladňují. Provedeme to stiskem tlačítka se třemi
tečkami za editační buňkou Zakázka. Dostaneme dialog pro výběr zakázky, kde vybereme požadovanou
zakázku.

Další informací v záhlaví dokladu je případný Komentář k dokladu. Jméno pracovníka, který Doklad vystavil je
automaticky vyplněno jménem přihlášené osoby a nelze jej editovat. Doklad, který není uzavřený, má
zvýrazněnou ikonu (červené orámování) a nemá vyplněn datum a čas. Ten se aktualizuje až s naskladněním
dokladu.
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Záložka "Záhlaví dokladu":

Číslo vrácenky (číslo dokladu)

Datum (datum opětovného naskladnění položek dokladu - u nenaskladněného dokladu nevyplněno)

Čas (čas opětovného naskladnění položek dokladu - u nenaskladněného dokladu nevyplněno)

Sklad (číslo a název skladu) 

Kód pohybu (kód pohybu specifikující práci s položkami dokladu - přednastavení kódů v číselníku "Skladové
pohyby")

Zakázka (číslo zakázky, ze které byly položky vráceny na sklad)

Název zakázky (název zakázky, ze které byly položky vráceny na sklad)

Popis zakázky (popis zakázky, ze které byly položky vráceny na sklad)

Doklad vystavil (jméno pracovníka, který vystavil doklad)

Komentář (uživatelský komentář ke skladovému dokladu)

Záložka "Detail položky":
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V Detailu položky na dokladu jsou tyto údaje:

Číslo (číslo položky)

Jednotka (měrná jednotka)

Název (popis položky)

EAN (čárový kód položky - interní identifikátor)

Karta (číslo skladové karty)

Množství (vrácené množství položky)

Recyklační příspěvek částka určená na recyklaci jednotky výrobku, která je již obsažena v jeho nákupní
(skladové) ceně

Cena (jednotková cena bez DPH, za kterou byla položka vydána ze skladu)

Celkem (celková cena za položku)

Pokud chceme smazat nějakou položku z vrácenky, označíme příslušnou položku nebo více položek a
z kontextového menu na pravé tlačítko myši zvolíme "Odstranit" nebo stiskneme klávesu Delete. Skutečné
odstranění položky se provede až po následovném odsouhlasení.

Na skladovém dokladu jsou položky seřazeny podle toho, jak byly na doklad pořízeny. Toto pořadí můžeme
uživatelsky měnit. Po označení jedné nebo více položek je můžeme přesunout nahoru nebo dolů v rámci tabulky

stiskem příslušné ikony   v horní části okna, nebo z menu "Úpravy" volbou "Posunout položku nahoru"
případně "Posunout položku dolů" nebo kombinací akceleračních kláves Alt+šipka nahoru nebo Alt+šipka
dolů. Pořadí položek můžeme měnit i přetažením myší Drag&Drop.

Další možností je sloučení shodných položek na dokladu. Tuto funkci vyvoláme ikonou na nástrojové liště  nebo
z menu "Úpravy" volbou "Sloučit". Zobrazí se okno s možností nastavení způsobu sloučení položek. Můžeme
sloučit položky shodné s aktuální položkou, dále všechny shodné mezi vybranými a všechny shodné na
aktuálním dokladu. Ne vždy "navenek" shodné položky lze sloučit. Na pozadí mohou být "nitky", za které program
"tahá" při předvyplňování dokladů nebo při automatickém odmazání položky z požadavků, pokud byly položky
naskladněny nebo vydány na zakázku. Jejich existence z těchto důvodů zabraňuje sloučení takovýchto položek.

Na vrácenku můžeme zadávat položky v plusovém nebo minusovém (+/-) množství. Takto může být vrácenka
předvyplňována z jiných dokladů. Při uložení a naskladnění se všechny položky na vrácence převedou do
kladného množství.

Pod ikonami v pravé horní části okna je součet za položky na tomto dokladu (bez DPH).

Pro uložení dokladu se nabízí dvě možnosti. Volba "Uložit" provede pouze uložení rozpracovaného dokladu s
možností na něm kdykoliv dále pracovat. Volba "Uložit a naskladnit" doklad definitivně uzavře a provede zápis
položek do skladu. Takový doklad lze dále jen prohlížet a tisknout.

Uložení se provádí ikonou  "Uložit", nebo z menu "Soubor" volbou "Uložit" nebo akcelerační klávesovou
zkratkou Ctlr+S.

Tisk dokladu se nejrychleji vyvolá ikonou  "Náhled" pro vizuální kontrolu standardní sestavy a následným
stiskem tlačítka "Tisk". To vyvolá dialog výběru tiskárny s možností zadání počtu výtisků a vlastní tisk.
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Nestandardní tisk můžeme konfigurovat v okně tisku, které se otevře po stisku ikony  "Tisk", nebo z menu
"Soubor" volbou "Tisk" nebo kombinací akceleračních kláves Ctrl+P. Otevře se okno nastavení tisku s možností
nastavení vzhledu stránky, volby písma pro jednotlivé části sestavy. Tlačítkem "Náhled" zobrazíme na obrazovce
výslednou sestavu. Tlačítko "Tisk" provede vytištění sestavy s možností výběru tiskárny a zadání počtu kopií.

Na skladových dokladech může průběžně pracovat libovolně dlouho, doklad lze ukládat a dále editovat.
Dříve pořízený doklad se otevírá nejjednodušeji dvojitým ťuknutím levého tlačítka myši na záznamu v seznamu
skladových dokladů, reprezentujícího tento doklad. Tím se otevírá okno skladového dokladu. Lze jej otevřít i
zmáčknutím ikony "Otevřít doklad" nebo z menu "Soubor" volbou "Otevřít", nebo klávesovou zkratkou Ctrl+O.
Doklad, který není uzavřený, má zvýrazněnou ikonu červeným orámováním a nemá vyplněn datum a čas, který se
aktualizuje až s naskladněním dokladu.

Definitivní uzavření skladového dokladu se provádí stiskem ikony "Uložit a naskladnit" na nástrojové liště okna
dokladu, případně z menu "Soubor" volbou "Uložit a naskladnit" nebo kombinací kláves Ctrl+Shift+S. Po tomto
kroku se provede zápis dokladu a jeho položek do stavu skladu a zaktualizuje se datum a čas dokladu, aby
odpovídal době naskladnění. Od tohoto okamžiku již nelze doklad modifikovat. Můžeme jej pouze tisknout.

3.1.4.6 Inventura

Program OCEP umožňuje dle novely Zákona o účetnictví provedení inventarizace skladových zásob.

Nejprve doporučujeme vytisknout sestavu skladových karet příslušného skladu. Podle této sestavy se provede
fyzická inventura tohoto skladu. Následně se případné rozdíly mezi skutečností a evidovaným množstvím zanesou
do inventurního dokladu (inventury) v kladném (našlo se při fyzické inventuře větší množství, než je v evidenci) a
záporném (našlo se při fyzické inventuře menší množství, než je v evidenci) množství. Takto vyplněný inventurní
doklad po uzavření a naskladnění uvede sklad do skutečného aktuálního stavu.

Novou Inventuru můžeme založit několika způsoby. Volbou "Nová inventura" z kontextového menu (po stisku
pravého tlačítka myši) na seznamu skladových dokladů nebo skladových karet. Dále stejnou volbou z
kontextového menu na větvičce skladových dokladů nebo skladových karet. Téhož docílíme i pomocí kombinace

akceleračních kláves Ctrl+Shift+I. Další možností je pomocí ikony  "Nová položka" a výběrem příslušného
dokladu, nebo z menu "Soubor" volbou "Nový" - "Inventura". 

Na doklad inventury se položky vkládají tažením drag&drop myší ze skladových karet v modulu Sklady.

Položky na skladový doklad můžeme pořizovat i čtečkou čárového kódu, nebo zadáním tohoto kódu přímo z
klávesnice.

V okně dokladu jsou dvě záložky. Je to "Záhlaví dokladu", kde jsou obecné informace o dokladu a "Detail
položky", kde lze editovat jednotlivé položky na dokladu. U položek na inventuře lze editovat množství položky za
aktuální skladové ceny.

Do inventurního dokladu vybereme pouze položky ze skladových karet aktuálního skladu, u kterých byly zjištěny
fyzickou kontrolou skladové rozdíly. Zapíšeme množstevní rozdíly (+/-) a vytiskneme inventurní sestavu.
V kladném množství uvedeme položky u kterých se našlo při fyzické inventuře větší množství, než je v aktuální
evidenci. V záporném množství uvedeme položky u kterých se našlo při fyzické inventuře menší množství, než je
v aktuální evidenci skladu.

Na záložce "Záhlaví dokladu" vyplníme číslo inventury. To můžeme provést buď ručně, nebo ťuknutím na
obdélník se dvěma šipkami za editační buňkou čísla inventury - program nabídne číslo dokladu z předdefinované 
číselné řady. Dále vybereme typ inventury. Ta může být "Průběžná" nebo "Periodická". Další informací v záhlaví
dokladu je případný Komentář k dokladu. Jméno pracovníka, který Doklad vystavil je automaticky vyplněno
jménem přihlášené osoby a nelze jej editovat. Doklad, který není uzavřený, má zvýrazněnou ikonu (červené
orámování) a nemá vyplněn datum a čas. Ten se aktualizuje až s naskladněním dokladu.
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Záložka "Záhlaví dokladu":

Číslo inventury (číslo dokladu)

Datum (datum korekce skladových stavů položek - u neuzavřeného dokladu nevyplněno)

Čas (čas korekce skladových stavů položek - u neuzavřeného dokladu nevyplněno)

Sklad (číslo a název skladu) 

Typ inventury (Průběžná nebo Periodická)

Doklad vystavil (jméno pracovníka, který vystavil doklad)

Komentář (uživatelský komentář ke skladovému dokladu)

Záložka "Detail položky":
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V Detailu položky na dokladu jsou tyto údaje:

Číslo (číslo položky)

Jednotka (měrná jednotka)

Název (popis položky)

EAN (čárový kód položky - interní identifikátor)

Karta (číslo skladové karty)

Skladem (aktuální skladové množství položky)

Množství (korekce množství položky do skutečného aktuálního stavu skladu dle fyzické inventuy)

Recyklační příspěvek částka určená na recyklaci jednotky výrobku, která je již obsažena v jeho nákupní
(skladové) ceně

Cena (jednotková skladová cena bez DPH)

Celkem (celková cena za položku)

Pokud chceme smazat nějakou položku z inventury, označíme příslušnou položku nebo více položek a
z kontextového menu na pravé tlačítko myši zvolíme "Odstranit" nebo stiskneme klávesu Delete. Skutečné
odstranění položky se provede až po následovném odsouhlasení.

Na skladovém dokladu jsou položky seřazeny podle toho, jak byly na doklad pořízeny. Toto pořadí můžeme
uživatelsky měnit. Po označení jedné nebo více položek je můžeme přesunout nahoru nebo dolů v rámci tabulky

stiskem příslušné ikony   v horní části okna, nebo z menu "Úpravy" volbou "Posunout položku nahoru"
případně "Posunout položku dolů" nebo kombinací akceleračních kláves Alt+šipka nahoru nebo Alt+šipka
dolů. Pořadí položek můžeme měnit i přetažením myší Drag&Drop.

Další možností je sloučení shodných položek na dokladu. Tuto funkci vyvoláme ikonou na nástrojové liště  nebo
z menu "Úpravy" volbou "Sloučit". Zobrazí se okno s možností nastavení způsobu sloučení položek. Můžeme
sloučit položky shodné s aktuální položkou, dále všechny shodné mezi vybranými a všechny shodné na
aktuálním dokladu.

Pod ikonami v pravé horní části okna je součet za položky na tomto dokladu (bez DPH).

Pro uložení dokladu se nabízí dvě možnosti. Volba "Uložit" provede pouze uložení rozpracovaného dokladu s
možností na něm kdykoliv dále pracovat. Volba "Uložit a naskladnit" doklad definitivně uzavře a provede zápis
položek do skladu. Takový doklad lze dále jen prohlížet a tisknout.

Uložení se provádí ikonou   "Uložit", nebo z menu "Soubor" volbou "Uložit" nebo akcelerační klávesovou
zkratkou Ctlr+S.

Tisk dokladu se nejrychleji vyvolá ikonou  "Náhled" pro vizuální kontrolu standardní sestavy a následným
stiskem tlačítka "Tisk". To vyvolá dialog výběru tiskárny s možností zadání počtu výtisků a vlastní tisk.

Nestandardní tisk můžeme konfigurovat v okně tisku, které se otevře po stisku ikony  "Tisk", nebo z menu
"Soubor" volbou "Tisk" nebo kombinací akceleračních kláves Ctrl+P. Otevře se okno nastavení tisku s možností
nastavení vzhledu stránky, volby písma pro jednotlivé části sestavy. Tlačítkem "Náhled" zobrazíme na obrazovce
výslednou sestavu. Tlačítko "Tisk" provede vytištění sestavy s možností výběru tiskárny a zadání počtu kopií.

Na skladových dokladech může průběžně pracovat libovolně dlouho, doklad lze ukládat a dále editovat.
Dříve pořízený doklad se otevírá nejjednodušeji dvojitým ťuknutím levého tlačítka myši na záznamu v seznamu
skladových dokladů, reprezentujícího tento doklad. Tím se otevírá okno skladového dokladu. Lze jej otevřít i
zmáčknutím ikony "Otevřít doklad" nebo z menu "Soubor" volbou "Otevřít", nebo klávesovou zkratkou Ctrl+O.
Doklad, který není uzavřený, má zvýrazněnou ikonu červeným orámováním a nemá vyplněn datum a čas, který se
aktualizuje až s naskladněním dokladu.

Definitivní uzavření skladového dokladu se provádí stiskem ikony "Uložit a naskladnit" na nástrojové liště okna
dokladu, případně z menu "Soubor" volbou "Uložit a naskladnit" nebo kombinací kláves Ctrl+Shift+S. Po tomto
kroku se provede zápis dokladu a jeho položek do stavu skladu a zaktualizuje se datum a čas dokladu, aby
odpovídal době naskladnění. Od tohoto okamžiku již nelze doklad modifikovat. Můžeme jej pouze tisknout.
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3.1.4.7 Tiskové sestavy skladu

V rámci tiskových sestav skladu můžeme tisknout jednotlivé skladové doklady (příj emky, výdej ky, vrácenky a
inventury), sestavy skladových dokladů, sestavy skladových karet a výdej e na zakázku. Podmínkou je
vybraný aktuální sklad.

Skladové doklady (příj emky, výdej ky, vrácenky a inventury):

Jednotlivé skladové doklady se tisknou přímo z otevřeného okna konkrétního dokladu a to buď přes náhled tiskové

sestavy, nebo přes konfiguraci sestavy v okně Tisk. To se vyvolá stiskem ikony  "Tisk", nebo z menu "Soubor"

volbou "Tisk", případně kombinací akceleračních kláves Ctrl+P. Stiskem ikony  "Náhled" se rovnou zobrazí
náhled sestavy skladového dokladu s výchozím nastavením tisku. Z okna náhledu se tiskne zmáčknutím tlačítka
"Tisk". Tím se dostaneme na výběr tiskárny s možností zadání počtu výtisků a vlastní tisk.

Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna
nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka,
se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě
můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá
požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s
výsledkem spokojeni.

V horní části záložky dokladu můžeme volit, zda se má na sestavě tisknout Razítko a podpis pracovníka, který
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doklad naskladnil (nastavuje se v číselníku pracovníků) a zda Sloučit opticky shodné položky. To jsou položky,
které navenek vypadají shodně, ale mají odlišnosti, které nejsou vidět a kvůli kterým nejdou standardní cestou na
dokladu sloučit.

Tisk skladového dokladu umožňuje tisknout na dokladu tyto sloupce: Pořadové číslo, Číslo skladové karty,
Číslo položky, Název položky, Čárový kód (EAN), Jednotková cena položky, Recyklační příspěvek za
j ednotku, Množství, Jednotka ,Celková cena za položku. a Recyklační příspěvek za položku celkem. Na
dokladu inventury lze navíc tisknout i sloupec Aktuální skladové množství. Ve výchozím nastavení je i tisk
razítka s podpisem osoby, která doklad vystavila. Toto přednastavení můžeme podle aktuální potřeby v okně tisku
měnit.

Sestava skladových karet:

V případě vybraného aktuálního skladu je v hlavním okně OCEP přístupná sestava "Skladové karty". Tu můžeme

vybrat v okně tisku. To se vyvolá stiskem ikony  "Tisk", nebo z menu "Soubor" volbou "Tisk", případně

kombinací akceleračních kláves Ctrl+P. Stiskem ikony  "Náhled" se rovnou zobrazí náhled sestavy
skladových karet s výchozím nastavením tisku. Z okna náhledu se tiskne zmáčknutím tlačítka "Tisk". Tím se
dostaneme na výběr tiskárny s možností zadání počtu výtisků a vlastní tisk.

Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna
nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka,
se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě
můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá
požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s
výsledkem spokojeni.
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Sestava skladových karet umožňuje tisknout nejen samotné skladové karty, ale i jejich pohyby. Vše se nastavuje
na záložkách v okně tisku. Na záložce "Skladové karty" lze nastavit způsob třídění sestavy a zda se má
tisknout včetně členění položek, skladových pohybů, zda se mají tisknout položky s omezením na zadané
množství na skladě, případně položky s určitou cenou na skladové kartě. Zaškrtnutím "Jen vybrané" se budou
tisknout jen vybrané skladové karty.

Pokud nastavíme jiné než aktuální datum "Ke dni:", bude sestava skladových karet omezena do zadaného data
včetně.

Na tiskové sestavě mohou být u skladových karet tyto sloupce: Číslo skladové karty, Číslo položky, Název
položky, Čárový kód (EAN), Množství na skladě, Jednotka, prázdný sloupec pro ruční vyplnění v rámci
provedené inventury, Skladová j ednotková cena, Recyklační příspěvek za j ednotku, Celková cena na
skladové kartě, Způsob vzniku skladové karty, Počáteční stav na skladě, Počáteční j ednotková cena
položky, Počáteční cena skladové karty, Požadované minimální množství položky, Zkratka dodavatele,
Datum posledního příj mu na sklad, Datum založení skladové karty, Čas založení skladové karty a
Komentář ke skladové kartě.

Při tisku pohybů ke skladovým kartám můžeme na záložce "Pohyby" omezit časové období pohybů ke
skladovým kartám a nastavit třídění (vzestupné nebo sestupné) těchto pohybů.

Na tiskové sestavě mohou být u pohybů skladových karet tyto sloupce: Číslo skladového dokladu, Datum
uzavření dokladu, Čas uzavření dokladu, Recyklační příspěvek za j ednotku, Množství, Cena za j ednotku,
Celková cena za pohyb, Recyklační příspěvek celkem,  Nový stav na skladové kartě, Nová skladová cena,
Kód pohybu, Číslo zakázky a Číslo faktury nebo dodacího listu.

Toto přednastavení můžeme podle aktuální potřeby v okně tisku měnit.

Za sestavou následuje součet hodnoty zboží na tomto skladě.

Sestava skladových dokladů:

V případě vybraného aktuálního skladu a období v členění (rok nebo měsíc) je v hlavním okně OCEP přístupná

sestava "Skladové doklady". Tu můžeme vybrat v okně tisku. To se vyvolá stiskem ikony  "Tisk", nebo

z menu "Soubor" volbou "Tisk", případně kombinací akceleračních kláves Ctrl+P. Stiskem ikony  "Náhled" se
rovnou zobrazí náhled sestavy skladových dokladů vybraného období s výchozím nastavením tisku. Z okna
náhledu se tiskne zmáčknutím tlačítka "Tisk". Tím se dostaneme na výběr tiskárny s možností zadání počtu
výtisků a vlastní tisk.
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Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna
nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka,
se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě
můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá
požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s
výsledkem spokojeni.

Můžeme nastavit třídění tiskové sestavy a vybrat požadované sloupce pro tisk: Datum uzavření dokladu, Čas
uzavření dokladu, Číslo dokladu, Číslo faktury nebo dodacího listu, Číslo zakázky, Kód pohybu, Typ
inventury, Zkratka dodavatele a Celková cena dokladu. Toto přednastavení můžeme podle aktuální potřeby v
okně tisku měnit.

Na sestavě jsou součty za příjemky, výdejky, vrácenky a inventury za příslušné vybrané období. Nenaskladněné
(rozpracované) uložené skladové doklady nemají vyplněné sloupce Datum a Čas naskladnění.

Sestava výdej ů na zakázku:

Pokud je v hlavním okně OCEP v modulu Rozpočty vybrána nějaká zakázka, zpřístupní se v okně tisku sestava

"Výdej e na zakázku". Ta se vyvolá stiskem ikony  "Tisk", nebo z menu "Soubor" volbou "Tisk", případně

kombinací akceleračních kláves Ctrl+P. Stiskem ikony  "Náhled" se rovnou zobrazí náhled sestavy výdejů na
zakázku s výchozím nastavením tisku. Z okna náhledu se tiskne zmáčknutím tlačítka "Tisk". Tím se dostaneme
na výběr tiskárny s možností zadání počtu výtisků a vlastní tisk.
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Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna
nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka,
se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě
můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá
požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s
výsledkem spokojeni.

Sestava provádí výpis všech položek, které prošly skladem na aktuální zakázku (výdejky a vrácenky), jejich
celkové součty a součty za výdeje a vrácení u jednotlivých položek. Pokud je vybrán aktuální sklad, provádí se
výpis pro příslušný sklad. Pokud aktuální sklad vybrán není, provádí se výpis výdejů na zakázku pro všechny
sklady s tím, že první sloupec na tiskové sestavě je číslo skladu, ze kterého je příslušný pohyb položky.

Sestava výdejů na zakázku umožňuje tisknout na dokladu tyto sloupce: Pořadové číslo na sestavě, Číslo
skladu, Číslo skladové karty, Číslo položky, Čárový kód (EAN),  Název položky, Množství, Recyklační
příspěvek za j ednotku, Jednotka, Cena celkem a Recyklační příspěvek celkem.Toto přednastavení můžeme
podle aktuální potřeby v okně tisku měnit.

Společné vlastnosti a nastavení všech tiskových sestav:

V rámečku "Sloupce" je tabulka, ve které je seznam sloupců, které je možné tisknout na dané sestavě. Před
názvem sloupce je zaškrtávací rámeček, ve kterém se zaškrtne příslušný sloupec, pokud jej chceme použít na
sestavě. Za zaškrtávacím rámečkem je pořadové číslo sloupce na právě definované sestavě. Tlačítky vedle názvů
sloupců je možno měnit jejich pořadí na sestavě (zleva 1 až X). Nad tlačítky je v "Záhlaví sloupce" nadpis, který
se bude tisknout v hlavičce vybraného sloupce na sestavě. V editační buňce lze tento název měnit. Znak "#" je na
tiskové sestavě nahrazen symbolem měny, protože rozpočty mohou být v různých měnách. Pod záhlavím
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sloupce je editační buňka "Šířka sloupce", která uvádí šíři vyhrazenou pro vybraný sloupec. Šíři tohoto sloupce
zde lze také uživatelsky měnit. Program po provedené změně upraví šíře ostatních tištěných sloupců tak, aby
rovnoměrně zabíraly celou šíři nastavené tiskové strany. Pokud si uživatel nastaví pro tisk velké množství sloupců,
může se stát, že se do jednotlivých buněk příslušné informace nevejdou a tím bude vytištěná sestava ne zcela
korektně čitelná. V takovém případě je možné otočit orientaci papíru na šířku ve Vzhledu stránky.

Zaškrtávací rámeček "Tisknout" (pod tlačítky měnící pořadí sloupců) duplikuje výběr sloupce pro tisk z tabulky v
levé spodní části okna tisku. Doplňující combobox určuje, jakým způsobem se bude tisk provádět. Podle typu
sloupce se nabízí tyto možnosti:

Tisknout (sloupec) – provádí se pouze tisk sloupce bez mezisoučtů za sloupec

Tisknout (sloupec a součty) – provádí se tisk sloupce včetně mezisoučtů za sloupec

Tisknout (součty) – sloupec se netiskne, vytisknou se pouze jeho součty

Další možnosti úpravy tiskové sestavy najdeme v okně "Vzhled stránky". Na tiskové sestavě se používají různé
typy písma pro různé části sestavy. Jejich nastavení je přístupné po stisku tlačítka "Písma".

Tlačítko "Náhled" vyvolá náhled zvolené tiskové sestavy s možností tisku a tlačítko "Tisk" otevře okno výběru
tiskárny s možností zadání počtu kopií a vlastní tisk.

3.1.4.8 Uzávěrka skladu

Program OCEP umožňuje provedení uzávěrky skladu, která vyčíslí finanční rozdíl aktuálního stavu skladu podle
skladových dokladů a podle skladových karet. Dále umožní, dle nastavení uživatele, smazat staré nepoužívané
skladové karty. Okno uzávěrky vyvoláme z číselníku skladů z menu "Číselníky" hlavního okna programu OCEP
volbou "Sklady". V tabulce skladů vybereme požadovaný sklad a stiskneme tlačítko "Uzávěrka" v jeho Detailu.

Uzávěrku může provést pouze uživatel s právem "Správce systému" a pouze v případě, že nejsou otevřena žádná
okna dokladů nebo rozpočtů.

Před zahájením uzávěrky je provedena bezpečnostní záloha všech dat programu OCEP. V případě
neúspěšného provedení uzávěrky (výpadek proudu apod.) jsou data při následném spuštění programu automaticky
obnovena. Je-li uzávěrka úspěšná, zůstává bezpečnostní záloha zachována.

Uzávěrka skladu pracuj e následuj ícím způsobem:

K zadanému datu (včetně) je nejprve vyčíslen aktuální stav skladu podle skladových dokladů a podle skladových
karet. Následně je aktuální stav podle skladových karet zapsán do skladových karet jako nový počáteční stav a k
zadanému datu jsou vymazány všechny skladové pohyby a doklady (tím je k tomuto datu vynulován finanční
rozdíl). Nakonec, požaduje-li to uživatel, jsou vymazány staré a nepoužívané skladové karty.

Nastavení podmínek pro smazání skladových karet v rámci uzávěrky:
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Po úspěšně provedené uzávěrce skladu lze smazat skladové karty na kterých nejsou žádné pohyby a množství
na kartě je nulové. To lze provést buď hromadně podle nastavených podmínek nebo ručně s vybranými kartami.

Pro hromadné vymazání skladových karet po uzávěrce je nutné v okně uzávěrky zaškrtnout volbu "Vymazat staré
a nepoužívané skladové karty". Dále musí být zaškrtnuta alespoň jedna ze tří podmínek:

- Poslední pohyb na kartě byl starší nebo roven zadanému datu

- Na kartě nebyly od předchozí uzávěrky žádné pohyby

- Datum založení karty j e starší nebo rovno zadanému datu

Stiskem tlačítka "OK" se provede uzávěrka skladu podle nastavených pravidel. Tlačítko "Storno" nebo křížek v
pravém horním rohu okna vrací zpět do číselníku Sklady bez provedení uzávěrky.

Výsledek uzávěrky je zobrazen v náhledu tiskové sestavy. Tam jej lze tisknout nebo pomocí modulu Publikace
exportovat do souboru.

Po provedení uzávěrky skladu již nejdou na tomto skladu ručně zakládat skladové karty.

3.1.5 Faktury

3.1.5.1 Modul Faktury

Zmáčknutím tlačítka "Faktury" na panelu hlavního okna programu OCEP se dostáváme do modulu Faktury. Okno
modulu "Faktury" je rozděleno na tři části. V levé části okna je strom členění na roky a měsíce. V pravé horní
části tohoto okna je v tabulce seznam vystavených dokladů náležících do vybrané skupiny v členění (vystavených
v daném období). Pod seznamem dokladů jsou záložky s informacemi o aktuálně vybraném záznamu z tabulky
nad záložkami.

V modulu "Faktury" lze vystavovat faktury za rozpočty nebo faktury položkové. Dále je možno vystavovat prodejky
materiálu za hotové.

V tabulce dokladů jsou ve sloupcích jejich identifikační údaje, které jsou doplněny ostatními údaji na záložkách
pod tabulkou. V tabulce Číslo dokladu, jako výchozí sloupec, podle kterého je nastaveno výchozí třídění tabulky.
Dále je tam sloupec Odběratel, datum Vystavení dokladu, cena Celkem za doklad a číslo Zakázky (vyplněné
pokud se jedná o zakázkovou fakturu). I podle ostatních sloupců můžeme třídit informace v tabulce. Přetřídění
podle požadovaného sloupce provedeme ťuknutím levého tlačítka myši na hlavičce sloupce. Sloupec, podle
kterého je aktuálně setříděno má zvýrazněný modrý trojúhelník, jehož orientace signalizuje směr třídění
(vzestupně nebo sestupně).

Pokud stojíme v členění na konkrétním měsíci, jsou v seznamu vidět jen doklady za tento měsíc. Pokud se
v členění postavíme na větvičku roku, v seznamu dokladů jsou zobrazeny všechny doklady aktuálního roku.

Pod seznamem dokladů jsou záložky "Záhlaví dokladu", "Odběratel", "Položky" a "Celkem".

Na záložce "Záhlaví dokladu" jsou informace z hlavičky dokladu. Tyto údaje se liší podle typu vybraného
dokladu v tabulce (Faktura rozpočtová, položková nebo Prodejka). Může to být například číslo dokladu, datum
vystavení, zdanitelného plnění a splatnosti. Dále způsob úhrady, variabilní symbol, konstantní symbol,
obor fakturace, a v případě zakázkové faktury číslo zakázky, její název a popis.
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Na záložce "Odběratel" (v případě faktury) jsou detailní informace plátce této faktury. Je to název firmy nebo
jméno odběratele, ulice, město a PSČ. Dále zkratka odběratele z číselníku, IČ a DIČ plátce a informace na
spojení s odběratelem - kontaktní osoba, telefon na pevnou linku, mobilní telefonní číslo, Skype pro
internetovou komunikaci, ICQ a e-mail.

Rozpočtová faktura

Položková faktura / Prodej ka

V případě položkové Faktury nebo Prodejky je na záložce "Položky" seznam položek tohoto dokladu. U
jednotlivých položek je jejich číslo, název, jednotka, množství, cena za jednotku, sleva v %, sleva v Kč,
cena za jednotku po slevě, cena položky celkem a sazba DPH v %.
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Na záložce "Celkem" jsou podle typu dokladu (daňový doklad, zálohová faktura, přenesená daňová povinnost)
základy pro jednotlivé sazby DPH, výše DPH a celková cena dokladu. Dále je na záložce vyčíslená případná
záloha na tuto zakázku.

Program OCEP umožňuje sledovat a evidovat úhrady faktur.

Z kontextového menu na tabulce faktur můžeme volbou "Přejít na zakázku" přepnout program do modulu
"Rozpočty" přímo na zakázku, na kterou byla faktura vystavena. Obdobným způsobem na záložce "Fakturace" v
modulu "Rozpočty" volbou "Přejít na fakturu" se vracíme zpět.

V tabulce vystavených dokladů (faktur a prodejek) je v kontextovém menu na pravé tlačítko myši volba
"Předvyplnit výdejku". Ta je přístupná v případě vybraného aktuálního skladu v pravém horním rohu okna
programu OCEP. Výběrem této volby se založí nová výdejka, která je předvyplněna položkami vybraného
dokladu nebo více vybraných dokladů z modulu faktury. Předvyplněny jsou pouze ty položky, které mají na
aktuálním skladě skladovou kartu.

Na záložce "EET" (elektronická evidence tržeb) jsou údaje aktuálního dokladu související s jeho elektronickou
evidencí tržeb. Údaje jsou na této záložce vyplněny pouze v případě, že byl doklad odeslán na servery
ministerstva financí. Záložka je vidět pokud je v okně "Možnosti" na záložce "EET" zaškrtnuto "povolit EET",
nebo již dříve byl tento doklad uložen s odesláním EET.

Jakmile byl doklad odeslán na servery ministerstva financí, nelze nic na dokladu editovat, ani doklad
smazat.

V horní části záložky je název provozovny a pokladny. Jsou to údaje přebírané ze záložky "EET" okna
"Možnosti" pro daný počítač. Dále je zde individuálně generovaný bezpečnostní kód poplatníka (BKP) a
podpisový kód poplatníka (PKP) pro tento doklad. V případě potřeby je možné stiskem stejnojmenného
tlačítka Zobrazit celý kód.

V rámečku "Odeslaná zpráva" je Datum a Čas odeslání zprávy o platbě na server ministerstva financí. Zprávu je
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možné zobrazit stiskem tlačítka "Zobrazit obsah zprávy". V případě potřeby je možné celou tuto zprávu označit
a zkopírovat do schránky. Pokud se nepodařilo zprávu odeslat, nebo ze serveru nepřišla odpověď, je záznam
dokladu v tabulce zobrazen tučně červeně a v rámečku "Přijatá odpověď" je informace o nekorektním zaslání
údajů o této platbě. Dále je přístupné tlačítko "Znovu odeslat". Po jeho stisku se program ihned pokusí o
opětovné odeslání zprávy. Jinak se program pokusí neodeslané doklady opětovně odeslat podle nastaveného
intervalu na záložce "EET" okna "Možnosti". 

V rámečku "Přijatá odpověď" je Datum a Čas přijetí odpovědi ze serveru o přijaté platbě. Zprávu (odpověď) je
možné zobrazit stiskem tlačítka "Zobrazit obsah zprávy". V případě potřeby je možné celou tuto zprávu označit
a zkopírovat do schránky. Součástí odpovědi je i fiskální identifikační kód (FIK), který se tiskne s dalšími údaji
na doklad.

3.1.5.2 Faktury

Program umožňuje tvorbu jak klasické Faktury, tak i Zálohové faktury včetně jejího vyúčtování v rámci DPH.
Tyto doklady mohou být rozpočtové, vytvořené ze zakázky, nebo položkové s možností uživatelské tvorby položek
na dokladu, případně i jejich kombinace. Mohou být klasickým daňovým dokladem, nebo v režimu přenesené
daňové povinnosti, kde DPH odvádí plátce. Dále program umožňuje tvorbu Opravného daňového dokladu.

Dříve vytvořené doklady leží v tabulce modulu Faktury v členění podle data vytvoření dokladu. Libovolný doklad z
tabulky můžeme otevřít několika způsoby. Může to být dvojitým stiskem levého tlačítka myši na požadovaném
dokladu, zmáčknutím ikony "Otevřít doklad", z menu "Soubor" volbou "Otevřít", klávesovou zkratkou Ctrl+O
nebo volbou "Otevřít" z kontextového menu po stisku pravého tlačítka myši na vybraném záznamu v tabulce.

Elektronická evidence tržeb

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., podle kterého je každý podnikatelský subjekt povinen zasílat na
web ministerstva financí informace o přij atých hotovostních platbách. To se týká i prodejek a faktur
vystavených programem OCEP. Termín počátku této povinnosti souvisí s typem podnikatelské činnosti. Detailní
všeobecné informace naleznete na portálu ministerstva financí http://www.etrzby.cz.

Způsob práce programu OCEP v režimu EET je popsán v kapitole Prodejky této nápovědy.

3.1.5.2.1  Faktura - daňový doklad

Faktura jako doklad je vystavena včetně DPH, nebo bez DPH podle toho, zda je či není uživatel programu OCEP
plátcem DPH. Tato informace je zobrazena v okně "Možnosti" hlavního okna OCEP na záložce "Firemní údaje".

http://www.etrzby.cz
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3.1.5.2.2  Faktura položková

Novou položkovou fakturu založíme výběrem volby "Nová faktura" z kontextového menu po zmáčknutí pravého

tlačítka myši na tabulce faktur a prodejek. Další možností je stiskem ikony  "Nová položka" na nástrojové
liště okna programu, dále z menu "Soubor" volbou "Nový" - "Faktura" nebo pomocí akceleračních kláves Ctrl
+Shift+F. Tím se otevře úvodní dialogové okno pro tvorbu nové faktury. Pro novou klasickou položkovou fakturu
(daňový doklad) pouze stiskneme tlačítko "OK".
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Tím se otevře prázdná položková faktura, na kterou můžeme doplnit položky z ceníků, nebo individuálně vytvořit
položky nové.

Okno dokladu se skládá ze tří základních částí. V horní části okna je menu, dále pás s ikonami pro rychlou volbu
požadované funkce a rámeček se základními údaji o tomto dokladu. Je zde informace o jaký doklad se jedná s
číslem tohoto dokladu, na další řádce zadané datum splatnosti, odběratel a celková částka za doklad. Ve střední
části okna je tabulka s položkami a ve spodní části okna jsou záložky, kde se nastavují ostatní záležitosti
dokladu.

Na záložce "Záhlaví dokladu" je číslo faktury, které můžeme vyplnit ručně, nebo jej nechat vygenerovat z
číselníku předdefinovaných číselných řad stiskem tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou. Zde je dále
způsob úhrady, konstantní symbol a obor fakturace. Tyto údaje mohou být na doklad předvyplněny z číselníků v
hlavním okně programu OCEP. Dále je zde možné vyplnit číslo objednávky.

Při založení nového dokladu program předvyplní datum vystavení aktuálním datem včetně data uskutečnění
zdanitelného plnění. Podle přednastavené splatnosti v možnostech hlavního okna na záložce "Fakturace" spočítá
a vyplní datum splatnosti dokladu. Jakékoliv datum můžeme změnit ručně v editační buňce, nebo výběrem z
kalendáře, který se nabízí po stisku ikony za editační buňkou.

Sleva v procentech je předvyplněná sleva na všechny nově zadávané položky dokladu. Tuto slevu můžeme
individuálně u každé položky měnit. Sleva je předvyplně hodnotou z adresáře firem u konkrétního odběratele.

Další záložkou je "Odběratel". Pokud je na záložce barevná ikona, jsou informace o odběrateli vyplněny. Pro
evidenci kontaktů odběratelů a dodavatelů slouží modul "Adresy" hlavního okna. Vyplnění kontaktních údajů
můžeme provést ručně, nebo automatickým vyplněním z evidence v adresáři firem. Pokud vyplníme zkratku
odběratele a zmáčkneme klávesu Enter, program vyplní informace odběratele z adresáře. Stiskem tlačítka se
třemi tečkami za editační buňkou zkratka se zobrazí dialog výběru odběratele. Další možností vyplnění odběratele
je dohledání kontaktu online přes IČ z veřejných zdrojů (tlačítkem za editační buňkou). Pokud v dokladu opravíme
údaje o odběrateli, tlačítkem se dvěma šipkami za editační buňkou zkratka tyto změny uložíme tomuto odběrateli
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(s touto zkratkou) i do modulu "Adresy" hlavního okna.

Záložka "Detail položky" umožňuje editovat aktuálně vybranou položku z tabulky. U položkové faktury je v
tabulce číslo položky, název (popis činnosti nebo dodávky) v rozsahu maximálně 250 znaků. Dále jednotka,
množství, cena za jednotku, sazba DPH, sleva v procentech, sleva v korunách, celková cena položky a celková
cena včetně DPH. Pokud je na záložce "Záhlaví dokladu" přednastavena nenulová sleva, dostanou tuto slevu
všechny nově pořizované položky. Na záložce "Detail položky" však můžeme tuto přednastavenou slevu
individuálně měnit. Provedené změny na položce se ihned promítnou do celkových součtů za doklad. Výslednou
cenu dokladu vidíme v pravém horním rohu okna dokladu.

Na záložce "Celkem" je sumář celkové ceny dokladu včetně daňových základů včetně zaokrouhlení dokladu
(celkové ceny a DPH) nastavené v jeho možnostech (Ctrl+J). Ve spodní části záložky je celková částka za
doklad, po odečtení dříve vystavených záloh. V levém dolním rohu můžeme v případě úhrady dokladu vyplnit
uhrazenou částku v editační buňce, nebo stiskem tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou vyplnit
automaticky celkovou částku dokladu. Podle úhrady dokladu je signalizovaný stav ikonou v levém horním rohu
dokladu a v tabulce v modulu "Faktury". Tento stav můžeme měnit buď v otevřeném okně dokladu, nebo v hlavním
okně programu v modulu "Faktury" na záložce "Celkem". Pod editační buňkou výše úhrady lze vyplnit datum
úhrady. To lze vyplnit ručně, nebo vybrat z kalendáře stiskem ikony za editační buňkou.

Na položkovou fakturu můžeme přetahovat jednotlivé položky nebo skupinu vybraných položek Drag&Drop
z ceníku (prací, materiálů nebo HZS). Položky ceníků prací jsou na položkové faktuře přepočteny podle pravidel
stanovených na záložce "Vlastnosti" příslušného ceníku (výpočet podle "Hodinové sazby" nebo podle "Indexu"
v přednastavené výši hodinové sazby firmy nebo indexu). Položky materiálů jsou povýšeny o příslušný rabat,
nastavený na záložce "Vlastnosti" materiálového ceníku do kterého položka patří, jeho skupin, nebo přímo na
vybrané položce (pevný rabat nebo pevná prodejní cena). Položky HZS jsou na položkovou fakturu přenášeny
v cenách stanovených ceníkem.

Kromě položek z ceníků v hlavním okně programu můžeme na položkovou fakturu přetáhnout položky ze 
skladových karet a skladových dokladů modulu Sklady a z jiné položkové faktury nebo prodejky metodou
Drag&Drop.

Na položkovou fakturu můžeme doplnit i prázdné položky, které následně podle potřeby vyplníme na záložce
"Detail položky". Vložení nové prázdné položky můžeme provést z kontextového menu na tabulce volbou "Vložit
prázdnou položku před" nebo "Vložit prázdnou položku za", čehož lze docílit i kombinací kláves Ctrl+N.
Stejné možnosti jsou i v menu "Úpravy" okna dokladu.

V tabulce faktury je možné měnit pořadí položek.

V kontextovém menu najdeme i funkci "Odstranit", která provede na dotaz odstranění označených položek.

Odstranit položky v tabulce můžeme i stiskem klávesy Delete, nebo ikonou  "Odstranit" na nástrojové liště
okna dokladu.

Volbou "Hromadné změny" z menu "Nástroje" lze u položek dokladu hromadně provádět změny položek.

Na fakturu je možné kromě vlastních položek psát i další doplňkové texty.

Uložení faktury se provádí ikonou  "Uložit", nebo z menu "Soubor" volbou "Uložit", případně akcelerační
klávesovou zkratkou Ctlr+S. Případně při uzavírání okna se program zeptá, zda chceme doklad uložit.

Jednotlivé typy dokladu si pamatují velikost okna a jeho rozměry pro příští otevření dokladu stejného typu.

3.1.5.2.3  Faktura rozpočtová

Novou fakturu založíme výběrem volby "Nová faktura" z kontextového menu po zmáčknutí pravého tlačítka myši

na tabulce faktur a prodejek. Další možností je stiskem ikony  "Nová položka" na nástrojové liště okna
programu, dále z menu "Soubor" volbou "Nový" - "Faktura" nebo pomocí akceleračních kláves Ctrl+Shift+F.
Tím se otevře okno pro zadání čísla zakázky, ze které se bude tvořit rozpočtová faktura. Zmáčknutím tlačítka se
třemi tečkami se zobrazí okno výběru zakázky, pro kterou chceme vystavit fakturu. Po výběru zakázky se
předvyplní její číslo a nová faktura bude předvyplněna údaji ze zakázky. Fakturovat lze jen zakázky. Nelze
dělat faktury z nabídek a vzorů.
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Při tvorbě nové rozpočtové faktury vyplníme jen číslo zakázky. To můžeme provést přímo zadáním v editační
buňce ručně, nebo výběrem ze seznamu zakázek po stisku tlačítka se třemi tečkami za editační buňkou. S
výběrem zakázky se vyplní i použitá měna v rozpočtu.

Volbu "Zálohová faktura", "Přenesení daňové povinnosti", "Opravný daňový doklad" a "Režim EU"
necháme nezaškrtnuté. Zvolení těchto možností se nabízí kdykoliv při tvorbě faktury v jejích Možnostech. Ty
vyvoláme v otevřeném dokladu z menu "Nástroje" volbou "Možnosti", nebo kombinací kláves Ctrl+J.

Klasická rozpočtová faktura načte podklady ze zakázky. Jedná se o cenu, jednotlivé daňové základy, číslo a
název zakázky. I na rozpočtovou fakturu můžeme přidávat další "řádky" a to buď prázdné a ty naeditovat, nebo
přetahovat položky z ceníku nebo jiného dokladu metodou Drag&Drop.

Vložení nové prázdné položky můžeme provést z kontextového menu na tabulce volbou "Vložit prázdnou
položku před" nebo "Vložit prázdnou položku za", čehož lze docílit i kombinací kláves Ctrl+N. Stejné
možnosti jsou i v menu "Úpravy" okna dokladu. Tyto prázdné položky následně podle potřeby vyplníme na
záložce "Detail položky".

Všechny faktury vytvořené na zakázku uvidíme v hlavním okně programu v modulu "Rozpočty" u konkrétní
zakázky na záložce "Fakturace".

Okno dokladu se skládá ze tří základních částí. V horní části okna je menu, dále pás s ikonami pro rychlou volbu
požadované funkce a rámeček se základními údaji o tomto dokladu. Je zde informace o jaký doklad se jedná s
číslem tohoto dokladu, na další řádce zadané datum splatnosti, odběratel a celková částka za doklad. Ve střední
části okna je tabulka s textem a ve spodní části okna jsou záložky, kde se nastavují ostatní záležitosti dokladu.
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Na záložce "Záhlaví dokladu" je číslo faktury, které můžeme vyplnit ručně, nebo jej nechat vygenerovat z
číselníku předdefinovaných číselných řad stiskem tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou. Dále je zde
způsob úhrady, variabilní symbol (číslo faktury zbavené všech nečíselných znaků), konstantní symbol a obor
fakturace. Tyto údaje mohou být na doklad předvyplněny z číselníků v hlavním okně programu OCEP. Dále je zde
možné vyplnit číslo objednávky.

Při založení nového dokladu program předvyplní datum vystavení aktuálním datem včetně data uskutečnění
zdanitelného plnění. Podle přednastavené splatnosti v možnostech hlavního okna na záložce "Fakturace" spočítá
a vyplní datum splatnosti dokladu. Jakékoliv datum můžeme změnit ručně v editační buňce, nebo výběrem z
kalendáře, který se nabízí po stisku ikony za editační buňkou.

Pokud v rekapitulaci rozpočtu byla uvedena sleva z rozpočtu, je zobrazena jako needitovatelná informace v Záhlaví
dokladu. Zde je dále uvedeno číslo fakturované zakázky, její název a popis. Pokud je fakturována zakázka uložená
pro značku definovanou v rozpočtu (část zakázky), je za číslem zakázky uvedeno, pro jakou značku v zakázce
bylo fakturováno.

Další záložkou je "Odběratel". Pokud je na záložce barevná ikona, jsou informace o odběrateli vyplněny. Ty se
do faktury automaticky přenášejí ze zakázky, takže je dobré již tam tyto údaje vyplnit. Pro evidenci kontaktů
odběratelů a dodavatelů slouží modul "Adresy" hlavního okna.

Záložka "Detail položky" umožňuje editovat aktuálně vybranou položku (řádek) z tabulky. Text v názvu položky
má délku maximálně 250 znaků. Rozpočtová faktura je v tabulce předvyplněna číslem zakázky, jejím názvem,
popisem a případnou informací, že se jedná o dílčí rozpočet za značku, nebo více značek. V řádce u čísla
zakázky je uvedena i fakturovaná cena zakázky v konkrétní sazbě DPH.

Pokud chceme z jakéhokoliv důvodu fakturovat jinou částku, než vyšla v zakázce a byla na doklad předvyplněna,
provedeme to na záložce "Detail položky" u vybraného záznamu tabulky. Pokud chceme změnit cenu včetně
DPH, provedeme to v editační buňce "Celkem s DPH". Pokud je v rozpočtu více sazeb DPH, musíme změny
provést v požadované sazbě. Každou odlišnou sazbu zastupuje v základní rozpočtové faktuře jedna položka
(řádek) tabulky. O jakou sazbu DPH se u položky jedná je vidět v tabulce ve sloupci DPH. Provedené změny se
ihned promítnou do celkové ceny za doklad v pravém horním rohu okna i na záložku "Celkem".

Na záložce "Celkem" je sumář celkové ceny dokladu včetně daňových základů. Sumář se přebírá z rekapitulace
rozpočtu včetně haléřového vyrovnání. Ve spodní části záložky je celková částka za doklad, po odečtení dříve
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vystavených záloh na tuto zakázku. V levém dolním rohu můžeme v případě úhrady dokladu vyplnit uhrazenou
částku v editační buňce, nebo stiskem tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou vyplnit automaticky
celkovou částku dokladu. Podle úhrady dokladu je signalizovaný stav ikonou v levém horním rohu dokladu a v
tabulce v modulu "Faktury" a v okně dokladu. Tento stav můžeme měnit buď v otevřeném okně dokladu, nebo v
hlavním okně programu v modulu "Faktury" na záložce "Celkem". Pod editační buňkou výše úhrady lze vyplnit
datum úhrady. To lze vyplnit ručně, nebo vybrat z kalendáře stiskem ikony za editační buňkou.

Uložení faktury se provádí ikonou  "Uložit", nebo z menu "Soubor" volbou "Uložit", případně akcelerační
klávesovou zkratkou Ctlr+S. I při uzavírání okna se program zeptá, zda chceme doklad uložit.

Jednotlivé typy dokladu si pamatují velikost okna a jeho rozměry pro příští otevření dokladu stejného typu.

3.1.5.2.4  Zálohová faktura

Kromě klasických daňových dokladů můžeme vytvářet i zálohové faktury. Zálohová faktura může být rozpočtová
nebo položková. Při tvorbě faktury v úvodním dialogu můžeme zaškrtnutím volby "Zálohová faktura" zvolit tento
režim faktury. Zálohová faktura může být i v režimu EU.

Po obdržení platby za zálohovou fakturu následuje její zúčtování řádným daňovým dokladem.

Zálohová faktura je "navenek" stejná jako kterákoliv jiná faktura. Zálohová faktura je vystavena na cenu odpovídající
zadaným položkám dokladu. Pokud chceme vystavit zálohovou fakturu na jinou cenu, musíme podle potřeby
upravit položky dokladu. To provedeme na záložce "Detail položky".

Nastavení, zda se jedná o zálohovou fakturu lze kdykoliv měnit v možnostech dokladu.

V případě zálohové faktury se na sestavě netiskne datum uskutečnění zdanitelného plnění.

3.1.5.2.5  Vyúčtování zálohy

Pokud byla vystavena zálohová faktura (rozpočtová nebo položková) je zapotřebí dle zákona o DPH k datu úhrady
vystavit na inkasovanou platbu daňový doklad.

Nejprve v tabulce vystavených faktur vybereme zálohovou fakturu, kterou chceme vyúčtovat a uzavřít řádným
daňovým dokladem. Vyúčtování zálohové faktury provedeme volbou "Vyúčtovat zálohu" z kontextového menu.
Následně se otevře okno nové faktury předvyplněné údaji ze zálohové faktury. Stačí vyplnit číslo dokladu a
zúčtování - daňový doklad k přijaté platbě, je hotový.
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U dokladu k vyúčtování zálohy je navíc při tisku a na záložce "Záhlaví dokladu" uvedeno jaká zálohová faktura je
tímto dokladem zúčtována a na jakou částku byla záloha. Tato suma je na záložce "Celkem" odečtena od
celkové ceny dokladu. Na tiskové sestavě je datum přijetí platby, které je datem uskutečnění zdanitelného plnění.

3.1.5.2.6  Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti

Kromě klasických daňových dokladů můžeme vytvářet i faktury v režimu Přenesené daňové povinnosti (PDP). Ty
mohou být rozpočtové nebo položkové. Při tvorbě nové faktury v úvodním dialogu můžeme zaškrtnutím volby
"Přenesení daňové povinnosti" zvolit tento režim faktury.
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Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti je "navenek" stejná jako klasický daňový doklad s tím rozdílem, že
v rekapitulaci DPH jsou vyčísleny jen daňové základy a výsledná cena je bez DPH. Tu má za povinnost dle
zákona odvést odběratel.

Na faktuře v režimu přenesení daňové povinnosti je navíc text z číselníku předdefinovaných textů, který se na
takovouto fakturu předvyplňuje, pokud je to v číselníku specifikováno zaškrtnutím "Provést implicitní výběr...".

Zobrazení a editace tohoto textu aktuálního dokladu je dostupná z kontextového menu po stisku pravého tlačítka
myši na tabulce faktury nebo z menu "Nástroje" volbou "Text přenesení daňové povinnosti". Zobrazí se okno
s aktuálním textem dokladu, kde jej můžeme měnit.

Tlačítkem "Vybrat" otevřeme okno číselníku přednastavení textů daného typu, ze kterého můžeme vkládat na
pozici kurzoru další přednastavené texty. Po zmáčknutí tlačítka "OK" v zobrazeném číselníku se tento text doplní
na aktuální pozici kurzoru textu dokladu (takto lze například do jednoho dokladu kombinovat více přednastavených
textů), kde jej můžeme dále ručně upravit. Takto připravené texty jsou uloženy společně s dokladem a jsou
tištěny na sestavách.

Nastavení, zda se jedná o fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti lze kdykoliv měnit v možnostech dokladu.
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3.1.5.2.7  Výkaz plnění v režimu přenesené daňové povinnosti

Program umožňuje vytvoření sestavy za faktury s plněním v režimu přenesené daňové povinnosti. V modulu

"Faktury" zavoláme okno tisku ikonou  "Tisk", z menu "Soubor" volbou "Tisk" nebo kombinací akceleračních
kláves Ctrl+P.

U sestavy evidence faktur v režimu přenesené daňové povinnosti je automaticky nastavena sestava
uskutečněných plnění za minulý měsíc (vůči aktuálnímu datu). Je vybráno datum od prvního do posledního dne
minulého měsíce. Zaškrtnutím "Oddělit různé daňové základy za fakturu" můžeme určit, že na sestavě budou
v případě více sazeb za fakturu odděleny její daňové základy.

Na této sestavě nelze vybírat sloupce pro tisk. Sestava má pevně danou strukturu. Na sestavě je číslo daňového
dokladu, datum uplatnění DPH, DIČ odběratele, kód předmětu plnění (4 - Stavební a montážní práce) a základ
daně.

Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna
nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka,
se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě
můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá
požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s
výsledkem spokojeni.

Další možnosti úpravy tiskové sestavy najdeme v okně "Vzhled stránky". Na tiskové sestavě se používají různé
typy písma pro různé části sestavy. Jejich nastavení je přístupné po stisku tlačítka "Písma".
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Tlačítko "Náhled" vyvolá náhled zvolené tiskové sestavy s možností tisku a tlačítko "Tisk" otevře okno výběru
tiskárny s možností zadání počtu kopií a vlastní tisk.

3.1.5.2.8  Opravný daňový doklad

Program umožňuje kromě klasických faktur i tvorbu opravného daňového dokladu dříve Dobropis a Vrubopis.
Opravný daňový doklad navazuje na již dříve vystavený daňový doklad, a srovnává rozdílem (plusovým i
minusovým) správnou skutečnost, která má být účtována s tím, co již účtováno bylo. Opravný daňový doklad
může být i v režimu EU.

Opravný daňový doklad může být rozpočtový, vytvořený ze zakázky, nebo položkový. Vkládáním a editací položek
vytvoříme potřebný doklad. Ten může být klasickým daňovým dokladem, nebo v režimu přenesené daňové
povinnosti, kde DPH odvádí plátce.

3.1.5.2.9  Faktura v režimu EU

Program umožňuje také tvorbu faktur v režimu Evropské unie. Zaškrtnutím této volby se říká, že je faktura
určena pro koncového zákazníka ze státu Evropské unie mimo stát uživatele programu. Tiskový výstup faktury v
režimu EU bude v anglickém jazyce. Dále se rozhoduje, zda koncový odběratel je, nebo není plátce DPH. Pokud
není plátcem, musí mu být účtováno i DPH v aktuálně platné sazbě. Plátci DPH není toto účtováno, použije se
sazba 0%.
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V režimu EU můžeme dělat klasickou fakturu (rozpočtovou nebo položkovou), zálohovou fakturu nebo opravný
daňový doklad.

Pokud vybereme zakázkovou fakturu, bude se měna faktury přebírat ze zakázky a zde na faktuře již nelze měnit.
U položkové faktury (bez zadání čísla zakázky) můžeme vybrat měnu, ve které bude faktura vyhotovena a zadat
kurz aktuální měny programu (Kč) k nově vybrané měně. Tímto kurzem budou přepočítávány položky, které budou
z ceníků vkládány na doklad.

V případě potřeby vynulování nebo nastavení sazeb DPH u položek faktury, lze to provést jednotlivě na záložce
"Detail položky" dokladu, nebo hromadně v menu "Nástroje" a volbě "Hromadné změny" pro všechny nebo
označené položky. Pokud je faktura v režimu EU a odběratel je plátce DPH, neúčtuje se na dokladu DPH. Pokud
zvolíme tisk nebo náhled, program v takovém případě kontroluje sazby DPH na dokladu. Pokud nalezne nenulovou
sazbu pro odběratele (plátce DPH), upozorní na to a zaškrtnutím volby "Vynulovat DPH" umožní sazbu DPH u
všech položek dokladu vynulovat a vygenerovat tiskovou sestavu.

Texty přebírané na doklad faktury z číselníků (číselník předdefinovaných textů, oborů fakturace, způsobů úhrady)
se berou z anglické verze číselníku. Pokud daný text, který se má tisknout, není v anglické části číselníku,
neprovádí se jeho tisk.
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3.1.5.3 Prodejky

Program umožňuje tvorbu Prodejky materiálu, jako zjednodušeného daňového dokladu.

Dříve vytvořené doklady leží v tabulce modulu Faktury v členění podle data vytvoření dokladu. Libovolný doklad z
tabulky můžeme otevřít několika způsoby. Může to být dvojitým stiskem levého tlačítka myši na požadovaném

dokladu, zmáčknutím ikony  "Otevřít doklad", z menu "Soubor" volbou "Otevřít", klávesovou zkratkou Ctrl+O
nebo volbou "Otevřít" z kontextového menu po stisku pravého tlačítka myši na vybraném záznamu v tabulce.

Novou prodejku založíme výběrem volby "Nová prodejka" z kontextového menu po zmáčknutí pravého tlačítka

myši na tabulce faktur a prodejek. Další možností je stiskem ikony  "Nová položka" na nástrojové liště okna
programu, dále z menu "Soubor" volbou "Nový" - "Prodejka" nebo pomocí akceleračních kláves Ctrl+Shift+P.
Tím se otevře okno nové prázdné prodejky.

Okno dokladu se skládá ze tří základních částí. V horní části okna je menu, dále pás s ikonami pro rychlou volbu
požadované funkce a rámeček se základními údaji o tomto dokladu. Je zde informace o jaký doklad se jedná s
číslem tohoto dokladu a celková částka za doklad. Ve střední části okna je tabulka s položkami a ve spodní části
okna jsou záložky, kde se nastavují ostatní záležitosti dokladu.
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Na záložce "Záhlaví dokladu" je číslo prodejky, které můžeme vyplnit ručně, nebo jej nechat vygenerovat z
číselníku předdefinovaných číselných řad stiskem tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou. Dále je zde
způsob úhrady. Při založení nového dokladu program předvyplní datum vystavení aktuálním datem, což je datum
uskutečnění zdanitelného plnění. Jakékoliv datum můžeme změnit ručně v editační buňce, nebo výběrem z
kalendáře, který se nabízí po stisku ikony za editační buňkou. Sleva v procentech je přednastavenou výší slevy
pro nově pořizované položky, kterou však u každé položky můžeme upravit jinak.

Záložka "Detail položky" umožňuje editovat aktuálně vybranou položku z tabulky. U prodejky je v tabulce číslo
položky, název (popis činnosti nebo dodávky) v rozsahu maximálně 250 znaků. Dále jednotka, množství, cena za
jednotku, sazba DPH, sleva v procentech, sleva v korunách, celková cena položky bez DPH a celková cena
položky včetně DPH. Pokud je na záložce "Záhlaví dokladu" přednastavena nenulová sleva v procentech,
dostanou tuto slevu všechny nově pořizované položky. Na záložce "Detail položky" však můžeme tuto
přednastavenou slevu individuálně měnit. Provedené změny na položce se ihned promítnou de celkových součtů
dokladu.

Na záložce "Celkem" je sumář celkové ceny dokladu včetně daňových základů podle typu dokladu včetně
zaokrouhlední dokladu nastavené v jeho možnostech (Ctrl+J).

Na prodejku můžeme přetahovat jednotlivé položky nebo skupinu vybraných položek Drag&Drop z ceníku (prací,
materiálů nebo HZS). Položky ceníků prací jsou na prodejce přepočteny podle pravidel stanovených na záložce
"Vlastnosti" příslušného ceníku (výpočet podle "Hodinové sazby" nebo podle "Indexu" v přednastavené výši
hodinové sazby firmy nebo indexu). Položky materiálů jsou povýšeny o příslušný rabat, nastavený na záložce
"Vlastnosti" materiálového ceníku do kterého položka patří, jeho skupin, nebo přímo na vybrané položce. Položky
HZS jsou na prodejku přenášeny v cenách stanovených ceníkem.

Kromě položek z ceníků v hlavním okně programu můžeme na prodejku přetáhnout položky ze skladových karet a
skladových dokladů modulu Sklady a z jiné prodejky nebo položkové faktury metodou Drag&Drop.

Na položkovou fakturu můžeme doplnit i prázdné položky, které následně podle potřeby vyplníme na záložce
"Detail položky". Vložení nové prázdné položky můžeme provést z kontextového menu na tabulce volbou "Vložit
prázdnou položku před" nebo "Vložit prázdnou položku za", čehož lze docílit i kombinací kláves Ctrl+N.
Stejné možnosti jsou i v menu "Úpravy" okna dokladu.
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V tabulce prodejky je možné měnit pořadí položek.

V kontextovém menu najdeme i funkci "Odstranit", která provede na dotaz odstranění označených položek.

Odstranit položky v tabulce můžeme i stiskem klávesy Delete, nebo ikonou  "Odstranit" na nástrojové liště
okna dokladu.

Volbou "Hromadné změny" z menu "Nástroje" lze u položek dokladu hromadně provádět změny položek.

Uložení prodejky se provádí ikonou  "Uložit", nebo z menu "Soubor" volbou "Uložit", případně akcelerační
klávesovou zkratkou Ctlr+S. Při uzavírání okna se program zeptá, zda chceme doklad uložit.

Jednotlivé typy dokladu si pamatují velikost okna a jeho rozměry pro příští otevření dokladu stejného typu.

Elektronická evidence tržeb - EET

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., podle kterého je každý podnikatelský subjekt povinen zasílat na
web ministerstva financí informace o přij atých hotovostních platbách. To se týká i prodejek a faktur
vystavených programem OCEP. Termín počátku této povinnosti souvisí s typem podnikatelské činnosti. Detailní
všeobecné informace naleznete na portálu ministerstva financí http://www.etrzby.cz.

Obecné informace kolem elektronické evidence tržeb se nastavují v možnostech hlavního okna programu. S tím
souvisí určení způsobu úhrady (hotovosti) na dokladech, kterých se bude tato povinnost týkat. 

Pokud je v možnostech na záložce "EET" zaškrtnuto "Povolit EET", jsou vyplněny všechny potřebné údaje
včetně platného certifikátu a otestování spojení projde bez chyb, je možné informace o platbách hotových dokladů
odeslat na server ministerstva financí. Poslední podmínkou je zaškrtnutí volby "EET" v záhlaví dokladu.

Doklad, který bude odeslán v rámci režimu EET na servery ministerstva financí, musí mít zaškrtnutu volbu EET na
záložce záhlaví dokladu. S tímto zaškrtnutím se zpřístupní na liště s ikonami volba "Uložit a odeslat". Výchozí
předvyplnění této volby souvisí se způsobem úhrady a nastavením v jejich číselníku.

Po standardním pořízení dokladu prodejky nebo faktury v režimu EET se musí doklad ještě před tiskem odeslat
na centrální uložiště ministerstva financí. Po úspěšném odeslání přijde ihned zpět potvrzení, které se tiskne na
dokladu. Je to FIK - fiskální identifikační kód. Na úspěšně odeslaném dokladu EET se tiskne název
provozovny, název pokladny, datum a čas, typ režimu EET, BKP - bezpečnostní kód poplatníka a FIK -
fiskální identifikační kód. Pokud z jakýchkoli důvodů nedojde k odeslání nebo zpětnému potvrzení, tiskne se na
dokladu místo FIK - fiskálního identifikačního kódu náhradní kód PKP - podpisový kód poplatníka. 

Po úspěšném odeslání dokladu se vyplní údaje na záložce "EET" dokladu i v modulu Faktury hlavního okna
programu OCEP.

Při neúspěšném odeslání je tento doklad v tabulce zvýrazněn tučně červeně do okamžiku úspěšného odeslání.
Program se snaží o opětovné odeslání v intervalech nastavených v okně "Možnosti" na záložce "EET". Urychlení
pokusu o odeslání můžeme docílit stiskem tlačítka "Znovu odeslat" na záložce "EET" v modulu Faktury.

http://www.etrzby.cz
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3.1.5.4 Možnosti faktur a prodejek

Okno "Možnosti" vyvoláme v dokladu (otevřené okno faktury nebo prodejky) z menu "Nástroje" volbou
"Možnosti", nebo kombinací kláves Ctrl+J.

V okně "Možnosti" můžeme nastavovat další parametry dokladu. Zaškrtnutím můžeme přepínat, zda se jedná o
zálohovou nebo klasickou fakturu (daňový doklad), dále zda se jedná o doklad v režimu přenesené daňové
povinnosti (nelze v případě zálohové faktury), případně o opravný daňový doklad.

Dále můžeme u položkové faktury a prodejky nastavit způsob zaokrouhlování. U rozpočtové faktury je
zaokrouhlení faktury převzato z nastavení zaokrouhlení rozpočtu. U položkové faktury a prodejky můžeme
nastavit zaokrouhlení DPH a to buď na desetníky nahoru nebo nezaokrouhlovat. U celkové částky dokladu
můžeme zaokrouhlovat na jednotky nebo nezaokrouhlovat.

V okně "Možnosti" je dále název peněžního ústavu a číslo účtu. Jedná se o údaje předvyplněné do nové faktury
ze záložky "Fakturace" okna "Možnosti" hlavního okna OCEP. Z této záložky je přebíráno i přednastavení
zaokrouhlování faktury a počet dnů splatnosti. Vše lze na konkrétním dokladu změnit. Peněžní ústav a číslo účtu
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můžeme na doklad vyplnit ručně, nebo vybrat z dalších přednastavených v "Možnostech" hlavního okna. To se
provádí stiskem tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou "Peněžní ústav". U prodejky nejsou peněžní ústav
a číslo účtu editovatelné.

Další informací v okně "Možnosti" dokladu je nastavení měny. Tento údaj nelze měnit u rozpočtové faktury, tam
se měna faktury i kurz k základní měně programu přebírá z rozpočtu. U položkové faktury a prodejky můžeme
vybrat měnu (speciální znaky pro různé měny se nabízí v combo boxu "Měna dokladu" - je to €, $, £ a zł), nebo
můžeme název měny zapsat přímo z klávesnice. Po změně měny ze základní měny programu si vyžádá zadání
kurzu vybrané měny k základní měně programu, podle kterého budou aktuální položky a nově vkládané
přepočítány. Pokud je měnou programu Kč a doklad v Eurech, zadává se kurz dle zvyklosti - kolik Kč stojí 1
Euro = 26.85 Kč. Návrat rozpočtu zpět k aktuální měně programu lze provést zadáním stejné měny rozpočtu jako
je měna programu. Tím se provede opětovný přepočet rozpočtu na kurz "1".

Označení měny je informace, která souvisí s tiskem QR kódu platby na faktuře. Vyplnění je vyžadováno pro tisk
QR kódu.

3.1.5.5 Hromadné změny faktur a prodejek

Na položkové faktuře a prodejce můžeme provádět individuálně změny na jednotlivých položkách v jejich Detailu,
nebo hromadně s více (označenými) položkami. Tato funkce se volá z menu "Nástroje" volbou "Hromadné
změny".

Cenu - jednotkovou cenu položky můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Množství - množství u položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Slevu [Kč] - slevu v Kč můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Nastavit slevu [%] - slevu v procentech můžeme nastavit na požadovanou hodnotu

Jednotka - umožní změnu jednotky výběrem z číselníku jednotek nebo ručním zadáním jednotky

DPH - umožňuje změnu DPH položek aktuálními hodnotami z číselníku DPH

Nastavené změny lze aplikovat buď na označené položky, nebo na všechny položky dokladu.

Tlačítko "OK" potvrzuje provedené změny.
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3.1.5.6 Doplňkové texty faktury

Na fakturu je možné psát kromě vlastních textů rozpočtové faktury a položek faktury položkové i další doplňkové
texty. Jedná se o Úvodní text faktury a Závěrečný text faktury. Jejich délka na dokladu není nijak omezena.
Do nově vytvářených faktur se přenáší přednastavené texty z číselníku hlavního okna u kterých je zaškrtnuto
"Provést implicitní výběr...". Tyto texty můžeme individuálně upravovat v aktuálním dokladu, případně
kombinovat více přednastavených textů z číselníku.

Zobrazení a editace těchto textů je dostupná z kontextového menu po stisku pravého tlačítka myši na tabulce
faktury nebo z menu "Nástroje". Zobrazí se okno s aktuálním textem dokladu, kde jej můžeme měnit.

Tlačítkem "Vybrat" otevřeme okno číselníku přednastavení textů daného typu, ze kterého můžeme vkládat na
pozici kurzoru další přednastavené texty. Po zmáčknutí tlačítka "OK" v zobrazeném číselníku se tento text doplní
na aktuální pozici kurzoru textu dokladu (takto lze například do jednoho dokladu kombinovat více přednastavených
textů), kde jej můžeme dále ručně upravit. Takto připravené texty jsou uloženy společně s dokladem a jsou
tištěny na sestavách.

Úvodní text faktury se tiskne pod hlavičkou dokladu a Závěrečný text faktury jako poslední informace dokladu
nad uživatelsky definovatelnou patou tiskové sestavy.

3.1.5.7 Vlastní pořadí položek na dokladu

U položkových faktur a prodejek materiálu můžeme měnit pořadí položek na dokladu. Postavíme se na položku,
nebo označíme více položek, které chceme posunout jinam. Dále stačí zmáčknout kombinaci kláves Alt+šipka
nahoru, nebo Alt+šipka dolů. Položka se posune o jednu pozici zadaným směrem. Stejný výsledek docílíme i
stiskem ikony v okně rozpočtu, nebo z menu "Úpravy" volbou "Posunout položky nahoru" nebo "Posunout
položky dolů".

posune aktuální položku nebo označené položky nahoru Alt+šipka nahoru

posune aktuální položku nebo označené položky dolů Alt+šipka dolů

Stejného efektu lze docílit i přetažením položky nebo více označených položek myší (Drag&Drop) na
požadovanou pozici.

3.1.5.8 Sledování úhrady faktur

Program OCEP umožňuje sledovat a evidovat úhrady faktur. To je možné buď přímo v otevřeném dokladu na
záložce "Celkem", nebo na stejnojmenné záložce v modulu Faktury vybraného dokladu.
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Na záložce "Celkem" můžeme zadat výši úhrady faktury a datum úhrady. Informace o úhradě faktury jsou
signalizovány ikonou u dokladu v tabulce. Ikona signalizuje tyto stavy:

Daňový

doklad

Daňový

doklad

v režimu

PDP *

Zálohová

faktura

Zúčtovaná

zálohová

faktura

Zúčtovaná

zálohová

faktura

PDP*

Opravný

daňový

doklad

Opravný

daňový

doklad 

PDP *

Režim

EU

- - před splatností neuhrazeno

- - po splatnosti neuhrazeno

- - částečně uhrazeno

uhrazeno

* režim PDP - přenesená daňová povinnost

Do editační buňky "Uhrazeno" se zadává výše úhrady této faktury. Stiskem tlačítka za touto editační buňkou do
ní program doplní úhradu celé faktury. Tím se změní i vzhled ikony, signalizující stav úhrady faktury. Ve spodní
části záložky je editační buňka "Uhrazeno dne", do které se zapisuje datum úhrady faktury, které lze vybrat z
kalendáře. Tlačítko za touto editační buňkou vyplní aktuální datum.

3.1.5.9 Tisk faktur a prodejek

Nejrychlejší způsob jak se dostat ke standardní tiskové sestavě včetně náhledu pro kontrolu je pomocí ikony
"Náhled" na nástrojové liště okna.
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V okně náhledu tlačítko "Publikovat" umožní uložení tiskové sestavy do souboru (PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG,
BMP, TIFF a GIF) na disk pro další použití. Podmínkou je zakoupený modul Publikace.

Tisk Faktury nebo Prodejky se vyvolá z okna dokladu stiskem ikony  "Tisk", nebo z menu "Soubor" volbou
"Tisk", případně kombinací akceleračních kláves Ctrl+P. Z okna náhledu se tiskne zmáčknutím tlačítka "Tisk".
Tím se dostaneme na výběr tiskárny s možností zadání počtu výtisků a vlastní tisk.

Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna
nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka,
se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě
můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá
požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s
výsledkem spokojeni.

V horní části záložky dokladu můžeme volit, zda se má na sestavě tisknout Razítko a podpis pracovníka, který
doklad vytvořil (nastavuje se v číselníku pracovníků) a zda Sloučit opticky shodné položky. To jsou položky,
které navenek vypadají shodně, ale mají odlišnosti, které nejsou vidět a kvůli kterým nejdou standardní cestou na
dokladu sloučit. Zaškrtnutím volby Za zakázku j iž fakturováno se v případě zakázkových faktur, pokud již byly
dříve nějaké faktury na tuto zakázku vystaveny, na tiskové sestavě faktury zobrazí text "Za zakázku dříve
fakturováno:" a již fakturovaná cena.

V případě zaškrtnutí volby "QR kód platby" bude tento kód na výsledné sestavě faktury. To je podmíněno
vyplněním IBANu a označení měny na dokladu.

Pokud se tisk volá přímo z okna dokladu, zobrazí se okno tisku s možností nastavení jeho parametrů. Pokud je
na položkové faktuře nebo prodejce alespoň jedna položka s vyčíslenou slevou, přednastaví se automaticky tisk
na vyčíslení slevy ve sloupcích (sleva v %, sleva v Kč/jednotku a jednotková cena po slevě) a na závěr
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celková sleva z dokladu. Toto přednastavení sloupců můžeme podle aktuální potřeby v okně tisku měnit.

V rámečku "Sloupce" je tabulka, ve které je seznam sloupců, které je možné tisknout na dané sestavě. Před
názvem sloupce je zaškrtávací rámeček, ve kterém se zaškrtne příslušný sloupec, pokud jej chceme použít na
sestavě. Za zaškrtávacím rámečkem je pořadové číslo sloupce na právě definované sestavě. Tlačítky vedle názvů
sloupců je možno měnit jejich pořadí na sestavě (zleva 1 až X). Nad tlačítky je v "Záhlaví sloupce" nadpis, který
se bude tisknout v hlavičce vybraného sloupce na sestavě. V editační buňce lze tento název měnit. Znak "#" je na
tiskové sestavě nahrazen symbolem měny, protože rozpočty mohou být v různých měnách. Pod záhlavím
sloupce je editační buňka "Šířka sloupce", která uvádí šíři vyhrazenou pro vybraný sloupec. Šíři tohoto sloupce
zde lze také uživatelsky měnit. Program po provedené změně upraví šíře ostatních tištěných sloupců tak, aby
rovnoměrně zabíraly celou šíři nastavené tiskové strany. Pokud si uživatel nastaví pro tisk velké množství sloupců,
může se stát, že se do jednotlivých buněk příslušné informace nevejdou a tím bude vytištěná sestava ne zcela
korektně čitelná. V takovém případě je možné otočit orientaci papíru na šířku ve Vzhledu stránky.

Zaškrtávací rámeček "Tisknout" (pod tlačítky měnící pořadí sloupců) duplikuje výběr sloupce pro tisk z tabulky v
levé spodní části okna tisku. Doplňující combobox určuje, jakým způsobem se bude tisk provádět. Podle typu
sloupce se nabízí tyto možnosti:

Tisknout (sloupec) – provádí se pouze tisk sloupce bez mezisoučtů za sloupec

Tisknout (sloupec a součty) – provádí se tisk sloupce včetně mezisoučtů za sloupec

Tisknout (součty) – sloupec se netiskne, vytisknou se pouze jeho součty

Další možnosti úpravy tiskové sestavy najdeme v okně "Vzhled stránky". Na tiskové sestavě se používají různé
typy písma pro různé části sestavy. Jejich nastavení je přístupné po stisku tlačítka "Písma".

Tlačítko "Náhled" vyvolá náhled zvolené tiskové sestavy s možností tisku a tlačítko "Tisk" otevře okno výběru
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tiskárny s možností zadání počtu kopií a vlastní tisk.

Pokud jsou doklady v režimu elektronické evidence tržeb, jsou na tiskové sestavě požadované informace. Jedná
se o název provozovny, označení pokladny a režim, ve kterém byl doklad vystaven. Dále je to bezpečnostní
kód poplatníka (BKP) a fiskální identifikační kód (FIK). Pokud z nějakých důvodů nedojde k úspěšnému odeslání
informací o platbě na servery ministerstva financí, tiskne se místo potvrzujícího kódu FIK náhradní podpisový kód
poplatníka (PKP).

3.1.5.10 QR kód platby

QR kód platby je "obrázek" vytvořený z platebních informací na faktuře a zpětně čitelný pro čtečku QR kódu. Tou
může být aplikace v "chytrém telefonu". Mobilní bankovnictví většiny bank již tento kód využívá pro rychlé a
snadné předvyplnění platebních údajů. Eliminuje se tím i vznik chyb při jejich přepisování.

Program OCEP umožňuje použití QR kódu platby na fakturách. Pro tisk QR kódu je zapotřebí kromě běžných
informací na dokladu, mít vyplněný IBAN (mezinárodně standardizovaná forma čísla bankovního účtu, která
umožňuje jednoznačnou identifikaci země a bankovní instituce příjemce platby) bankovního účtu a označení
měny.

Výchozí nastavení, zda tisknout QR kód platby na nově tvořených fakturách se nastaví zaškrtnutím volby "Tisk
QR kódu na faktuře" v okně "Možnosti" hlavního okna na záložce "Fakturace". Tam se vyplní i IBAN k
používaným účtům. IBAN k účtu zjistíme na internetových stránkách banky. Označení měny se nastavuje
společně s měnou dokladu v okně "Možnosti" již konkrétní faktury. U české koruny - "Kč" je jejím mezinárodním
označením "CZK". U Eura je to "EUR".

V nově založeném dokladu v okně "Tisku" je nebo není podle nastavení "Možností" hlavního okna zaškrtnut i
"QR kód platby". Při generování tiskové sestavy si program kontroluje, zda jsou potřebné údaje zadány. Pokud
tomu tak není, na faktuře se QR kód platby nevytiskne.

Korektní zadání údajů k platbě v QR kódu si kontroluje i mobilní bankovnictví, přes které se QR kód platby
používá.

3.1.6 Mzdy

3.1.6.1 Modul Mzdy

Modul "Mzdy" obsahuje informace o odpracovaných hodinách, mzdách, produktivitě a výkonech
jednotlivých pracovníků ze zakázek (za vybrané období). S uložením zakázky se do tohoto modulu přenášejí
informace v případě, že v zakázce byly rozděleny mzdy pracovníkům. Pokud se v zakázce provedou ve mzdách
opravy, tak s dalším uložením této zakázky se všechny informace zapíší i do modulu "Mzdy" hlavního okna
programu OCEP a přepíšou se tak původní ukládané informace z této zakázky a období. Při ukládání jiného typu
rozpočtu než zakázky (nabídky a vzory) se tyto informace do modulu "Mzdy" neukládají. Umožňuje to například v
nabídkách simulovat detailně náklady rozpočtu včetně mzdových nákladů montérů s různým mzdovým
ohodnocením.

V tabulce modulu "Mzdy" jsou záznamy o konkrétním pracovníkovi, zakázce na které pracoval a celkovém počtu
hodin a mezd za vybrané období v členění položek. Obdobím může být vybraný měsíc, nebo celý rok, podle
větvičky na které stojíme. V tabulce můžeme třídit podle všech sloupců. Těmi jsou Pracovník, Zakázka,
Období, Celkový počet odpracovaných hodin a Celková mzda (úkolová + hodinová). Přetřídění tabulky se
provádí ťuknutím levého tlačítka myši na hlavičce sloupce.
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Pod seznamem položek jsou záložky "Detail" a "Vyhodnocení". 

Na záložce "Detail" je Titul, Jméno a Příj mení pracovníka (montéra). Dále je zde Číslo zakázky, ze které jsou
údaje tohoto pracovníka, její Název a Popis. 

Záložka "Vyhodnocení" obsahuje odděleně informace o Počtu odpracovaných hodin, Mzdách, Výkonech
[Kč] (produktivita*počet hodin) a Produktivitě [Kč/hod.] za příslušnou zakázku a měsíc. Údaje jsou zvlášť za
práce v úkole a práce v HZS. Ve spodní části záložky jsou pak spočítané hodnoty za oba typy prací.

Tyto záznamy jsou do modulu "Mzdy" automaticky ukládány s uložením rozpočtu, ve kterém byly mzdy
rozděleny. Kromě tohoto způsobu můžeme záznamy o mzdách pořídit i ručně. To lze provést několika způsoby -
ikonou "Nová položka" na nástrojové liště, volbou "Nová položka" z kontextového menu myši na tabulce mezd
nebo kombinací akceleračních kláves Ctrl+N.

Takto ručně pořízený záznam na záložce "Detail" a "Vyhodnocení" vyplníme. Záznamy ze zakázek uložené
programem nejdou na rozdíl od ručně pořízených záznamů editovat. U ručně pořízeného záznamu vyplníme na
záložce "Detail" pracovníka a zakázku (můžeme vybrat z příslušného seznamu zmáčknutím tlačítka se třemi
tečkami za editační buňkou). Na záložce "Vyhodnocení" vyplníme Počet hodin odpracovaných v aktuálním
měsíci na vybrané zakázce, Vyplacenou úkolovou mzdu v tomto období na této zakázce a Výkony v aktuálním
období na této zakázce. Výkon je součin odpracovaných hodin a produktivity [Kč]. Produktivita je čistá
fakturovaná práce za hodinu na tohoto pracovníka [Kč/hod.]. Stejné údaje tohoto pracovníka vyplníme pro případné
práce v HZS. Ručně pořízené záznamy mezd jsou signalizovány červeně u ikony pracovníka v tabulce.

Při odstranění (smazání) zakázky, která uložila informace do modulu "Mzdy" zůstávají její záznamy uloženy
v modulu Mzdy.

Jednotlivé záznamy pracovníků lze mazat. Pokud se smažou záznamy, které byly uloženy do hlavního okna s
uložením zakázky, budou s opětovným uložením této zakázky uloženy do hlavního okna i smazané záznamy
pracovníků a jejich mezd. Uloženy budou kompletní mzdové informace daného rozpočtu.
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Další kombinace informací z modulu "Mzdy" lze získat na tiskových sestavách.

3.1.6.2 Tiskové sestavy výkonů a mezd

Stiskem ikony "Náhled" v modulu Mzdy hlavního okna programu se zobrazí tisková sestava "Hodiny, výkony a
mzdy" s posledním použitým nastavením. Modifikaci této sestavy můžeme provádět v okně Tisk, které otevřeme
stiskem stejnojmenné ikony na nástrojové liště nebo kombinací kláves Ctrl+P.

Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna
nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka,
se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě
můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá
požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s
výsledkem spokojeni.

V rámečku "Nastavení tisku" se definuje výsledný "vzhled" sestavy. Prioritou může být období seskupení podle
Období, Pracovníka nebo Zakázky včetně druhého kritéria, kterým může být další ze dvou zbývajících. Podle
třetího parametru pak lze třídit záznamy.

V rámečku "Tisknout" se nastavuje rozsah tisku, který lze omezit na libovolný interval měsíců  (od – do včetně
vybraných) nebo tisk všech údajů bez časového omezení výběrem "Vše".

Na sestavě je možné alternativně tisknout Období, Číslo zakázky, Jméno pracovníka, dále Počet hodin za
příslušné období v úkole, Výkon v úkole, Produktivita v úkole a Mzda v úkole. Dále Počet hodin za
příslušné období v HZS, Výkon v HZS, Produktivita v HZS a Mzda v HZS a nakonec Celkový počet hodin,
Celkové výkony, Celková produktivita a Celková částka na mzdy.

Tradiční možností v nastavení tisku je výběr sloupců, které požadujeme na tiskové sestavě s definicí jejich záhlaví
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s možností měnit jejich pořadí.

V rámečku "Sloupce" je tabulka, ve které je seznam sloupců, které je možné tisknout na dané sestavě. Před
názvem sloupce je zaškrtávací rámeček, ve kterém se zaškrtne příslušný sloupec, pokud jej chceme použít na
sestavě. Za zaškrtávacím rámečkem je pořadové číslo sloupce na právě definované sestavě. Tlačítky vedle názvů
sloupců je možno měnit jejich pořadí na sestavě (zleva 1 až X). Nad tlačítky je v "Záhlaví sloupce" nadpis, který
se bude tisknout v hlavičce vybraného sloupce na sestavě. V editační buňce lze tento název měnit. Znak "#" je na
tiskové sestavě nahrazen symbolem měny, protože rozpočty mohou být v různých měnách. Pod záhlavím
sloupce je editační buňka "Šířka sloupce", která uvádí šíři vyhrazenou pro vybraný sloupec. Šíři tohoto sloupce
zde lze také uživatelsky měnit. Program po provedené změně upraví šíře ostatních tištěných sloupců tak, aby
rovnoměrně zabíraly celou šíři nastavené tiskové strany. Pokud si uživatel nastaví pro tisk velké množství sloupců,
může se stát, že se do jednotlivých buněk příslušné informace nevejdou a tím bude vytištěná sestava ne zcela
korektně čitelná. V takovém případě je možné otočit orientaci papíru na šířku ve Vzhledu stránky.

Zaškrtávací rámeček "Tisknout" (pod tlačítky měnící pořadí sloupců) duplikuje výběr sloupce pro tisk z tabulky v
levé spodní části okna tisku. Doplňující combobox určuje, jakým způsobem se bude tisk provádět. Podle typu
sloupce se nabízí tyto možnosti:

Tisknout (sloupec) – provádí se pouze tisk sloupce bez mezisoučtů za sloupec

Tisknout (sloupec a součty) – provádí se tisk sloupce včetně mezisoučtů za sloupec

Na závěr sestavy jsou celkové součty za všechny pracovníky ve vybraném období v aktuálním rozpočtu.

Další možnosti úpravy tiskové sestavy najdeme v okně "Vzhled stránky". Na tiskové sestavě se používají různé
typy písma pro různé části sestavy. Jejich nastavení je přístupné po stisku tlačítka "Písma".

Tlačítko "Náhled" vyvolá náhled zvolené tiskové sestavy s možností tisku a tlačítko "Tisk" otevře okno výběru
tiskárny s možností zadání počtu kopií a vlastní tisk.

3.1.7 Adresy

3.1.7.1 Modul Adresy

Po přepnutí na záložku "Adresy" na panelu hlavního okna programu OCEP se dostáváme do modulu adresáře
firem. Okno modulu "Adresy" je rozděleno stejně jako ostatní moduly na tři části. V levé části okna je strom
uživatelského členění adres. V pravé horní části okna je seznam položek (kontaktů/adres) příslušné vybrané
skupiny v členění a pod seznamem adres je detail aktuálně vybrané položky (kontaktu/adresy).
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Přidávání položek záznamů do adresáře lze provést několika způsoby. Například z kontextového menu v tabulce,

z kontextového menu na větvičce v členění adres, kombinací akceleračních kláves Ctrl+N, pomocí ikony  na
panelu hlavního okna a volbou "Nová položka" z menu "Úpravy". Do seznamu stávajících adres program doplní
nový prázdný záznam a postaví se do první editační buňky na záložce "Detail" na zadání požadovaných údajů.

Nový kontakt můžeme vyplnit ručně, nebo jej dohledat z veřejných zdrojů na internetu. Online dohledání se provádí
podle zadaného IČ stiskem tlačítka za editační buňkou.

V detailu adresy j sou tyto údaj e:

Název firmy (název firmy nebo jméno osoby - identifikace kontaktu - maximálně 60 znaků)

Ulice (ulice a číslo popisné - maximálně 40 znaků)

Město (místo sídla firmy / bydliště - maximálně 40 znaků)

PSČ (poštovní směrovací číslo)

Země (pokud je vyplněno, tiskne se na sestavách rozpočtů, faktur a prodejek)

Zkratka (zkratka názvu firmy, reprezentuje příslušnou adresu např. jako dodavatele v detailu materiálové
položky - maximálně 7 znaků - musí být v rámci adresáře jednoznačná). Zadání zkratky je vyžadováno v
případě, že je kontakt označen jako Dodavatel.

IČ (identifikační číslo) - tlačítko za editační buňkou dohledá na internetu kontakt podle zadaného IČ

DIČ (daňové identifikační číslo) - tlačítko "<<" za editační buňkou předvyplní DIČ z IČ

Kontaktní osoba (jméno a příjmení kontaktní osoby)

Telefon (telefonní číslo na pevnou linku - maximálně 40 znaků) - tlačítko za editační buňkou spustí Skype
telefonii na číslo pevné telefonní linky - je nutný Skype kredit. Pokud je zadáno více telefonních čísel, Skype
použije vždy první telefonní číslo ze seznamu...

Mobil (mobilní telefonní číslo - maximálně 40 znaků) - tlačítko za editační buňkou spustí Skype telefonii na
mobilní telefonní číslo - je nutný Skype kredit. Pokud je zadáno více telefonních čísel, Skype použije vždy
první telefonní číslo ze seznamu...

Skype (přihlašovací jméno do komunikačního programu Skype) - tlačítko za editační buňkou spustí
komunikaci programem Skype (zdarma). Modrá ikona na tlačítku signalizuje, že dotyčná osoba je on-line,
oranžová ikona - není on-line nebo nebylo možno ověřit existenci přihlašovacího jména.
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ICQ (číslo nebo přezdívka uživatele ICQ)

E-mail (adresa elektronické pošty - maximálně 40 znaků) - tlačítko za editační buňkou spustí výchozí
poštovní program s předvyplněnou adresou

Sleva (sleva v %, která je nabízena aktuálnímu kontaktu při tvorbě rozpočtu nebo faktur)

V detailu adresy je dále volba typu aktuálního kontaktu. Konkrétní zaškrtnutí určuje, jestli se jedná o odběratele
nebo dodavatele. U adresy může být současně zaškrtnuto obojí (je to náš dodavatel, ale současně pro něj
děláme). Podle těchto zaškrtnutí se v určitých částech programu selektují výběry -  např. pouze dodavatelů (u
importu materiálového ceníku) nebo pouze odběratelů (ve fakturaci).

Odstranění kontaktu lze provést také několika způsoby - např. z kontextového menu v tabulce na položce,

klávesou Delete, kombinací akceleračních kláves Ctrl+D pomocí ikony  na panelu hlavního okna a volbou
"Odstranit" z menu "Úpravy". Kontakt z adresáře není možné smazat, pokud na něj existují odkazy z jiných
záznamů.

Další záložkou vedle "Detailu" je "Komentář", kde si můžeme vést své poznámky ke každému kontaktu. Pokud
je u aktuální adresy "Komentář" vyplněn, je to signalizováno tužkou na ikoně této záložky.

Pro vyhledání kontaktu v adresáři, slouží standardní vyhledávací dialog, který se vyvolá kombinací kláves Ctrl+F,

ikonou  na nástrojové liště nebo volbou "Najít" z menu "Úpravy".

3.1.7.2 Online dohledání kontaktu

Program umožňuje dohledání kontaktu v on-line veřejných databázích s možností předvyplnění nového, nebo
opravy stávajícího kontaktu. Podmínkou je dostupné připojení k internetu. Dohledání kontaktu na internetu se
provede stiskem tlačítka za editační buňkou vyplněného IČ všude, kde se pracuje s kontakty. Je to v modulu
Adresy hlavního okna, dále v rozpočtech a jednotlivých dokladech modulů Objednávky a Faktury.

Na internetu se vyhledává kontakt podle jeho IČ (Identifikačního čísla organizace). Po dohledání kontaktu se
zobrazí okno spárování aktuálního kontaktu s jeho informacemi z veřejného registru firem. 

S dohledaným kontaktem se kontroluj í tyto firemní informace:
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Název firmy (název firmy - identifikace kontaktu)

Ulice (ulice a číslo popisné)

Město (místo sídla firmy)

PSČ (poštovní směrovací číslo)

DIČ (daňové identifikační číslo)

V okně online spárování je ke každému údaji vždy editační buňka, která po otevření tohoto okna obsahuje aktuální
údaj programu. Pod editační buňkou je zobrazen online dohledaný údaj a pod ním aktuální údaj programu. V
editační buňce můžeme tento údaj uživatelsky editovat. Pokud se dohledaný online údaj liší od aktuálně
editovaného, je online údaj zvýrazněn tučně modře. Za online a aktuálním údajem jsou tlačítka se dvěma
šipkami. Stisk tohoto tlačítka provede předvyplnění online nebo aktuálního údaje do editační buňky.

Stisk tlačítka "OK" provede převzetí údajů z editačních buněk. Tlačítkem "Storno" se ruší provedené změny v
okně párování kontaktu a vrací se zpět.

3.1.8 Další možnosti hlavního okna OCEP

3.1.8.1 Číselníky hlavního okna

3.1.8.1.1  Pracovníci

Tento číselník vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna volbou "Pracovníci". V tomto číselníku je seznam
pracovníků, kteří mají přístup do programu, i montérů, kterým se rozdělují mzdy ze zakázek.
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Přidání pracovníka se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z kontextového menu na tabulce v
horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka, kterou lze v detailu pod seznamem položek
editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění vybraných položek. K odstranění položek lze použít i
volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo klávesu Delete.

V rámečku "Osobní informace" pod tabulkou jsou k aktuálnímu záznamu tyto údaje:

Osobní číslo - osobní číslo pracovníka - není nutné u montérů, vyžaduje se pro přístup do programu

Titul - titul pracovníka

Jméno - jméno pracovníka

Příjmení - příjmení pracovníka

E-mail - e-mailová adresa pracovníka

Telefon - telefonní číslo na pracovníka
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Pokud není e-mail a telefon u pracovníka vyplněn a tento pracovník založí nový rozpočet, uloží se do
rozpočtu pro jeho tisk e-mail a telefon, uvedený ve firemních údajích v licenčním souboru. Pokud je
nějaký z těchto údajů u pracovníka uveden a on založí nový rozpočet, uloží se do rozpočtu kontakty
přímo na tohoto pracovníka. Pokud rozpočet založil někdo jiný a otevírá jej pracovník s uvedenými
kontakty (e-mail a telefon), budou se pro tisk rozpočtu používat kontakty na pracovníka, který rozpočet
nově otevřel a vytisknul.

Volba "Správce systému OCEP" říká, kdo je oprávněn v rámci programu upravovat "Číselníky" a "Možnosti"
hlavního okna. Vždy musí být minimálně jeden pracovník s právy správce systému. Správcem systému může být
pouze pracovník s vyplněným osobním číslem.

Dále je zde tlačítko "Ocenění druhů prací pracovníka". Tímto tlačítkem vstupujeme do zadání různých druhů
práce konkrétního pracovníka (montéra). 

To umožňuje různě ohodnotit například jeho činnost na externí montáži, práci v dílně a pod.. Pro zadání druhů
prací pracovníka vstupujeme do okna podobného vlastnímu číselníku. Založíme tlačítkem nový druh práce,
v detailu pod položkami vybereme z nabídky požadovaný druh práce a pro tento druh práce stanovíme hodinovou
mzdu tohoto pracovníka. Takto nadefinované druhy práce pracovníka jsou k dispozici pro rozdělovaní mezd
montérů ze zakázek.

V rámečku "Razítko a podpis" můžeme aktuálnímu pracovníkovi přidělit grafický obsah souboru (skenované
razítko, podpis...), který se bude tisknout (pokud se to v okně "Možnosti tisku" nezakáže) na sestavách
(rekapitulace, objednávky, příjemky, výdejky, vrácenky, faktury a prodejky). Takto lze každému pracovníkovi
nadefinovat jeho razítko s podpisem. Na tyto doklady se tiskne razítko s podpisem pracovníka, který aktuálně
tento doklad otevřel a právě s ním pracuje.

Program podporuje grafický formát BMP, JPG a PNG. Po výběru souboru s naskenovaným obrázkem (razítko a
podpis) můžeme zadat jeho rozměry pro tisk (výšku a šířku). Programem je přednastavena výška 20mm a šířka –
přizpůsobení šířce, aby se nestalo, že přiřazený obrázek bude příliš malý, nebo příliš veliký. Rozlišení příslušného
obrázku je nutné zvolit s ohledem na rozlišení výstupního zařízení – tiskárny.

V dalším rámečku se nastavují "Přístupová práva pracovníka" do jednotlivých modulů programu, které jsou v
dané licenci zakoupeny. Lze nastavit "Plný přístup" (zápis i čtení), nebo "Pouze čtení" - bez možnosti tvorby a
úprav dokladů, nebo zakázat přístup – "Žádný přístup". U přístupu do modulu "Sklady" lze definovat různá
přístupová práva do jednotlivých skladů "Podle skladu", kterých může být více (podle zakoupené licence).
Přístupová práva do jednotlivých skladů se nastavují v číselníku "Sklady". Nově vytvoření pracovník nemá žádná
přístupová práva, musí se nejprve podle potřeby povolit. Stiskem tlačítka "Nastavit plný přístup všude" program
na dotaz nastaví plný přístup do všech zakoupených modulů.
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Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.

3.1.8.1.2  Druhy prací pracovníků

Číselník vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna OCEP volbou "Druhy prací pracovníků". Číselník druhů
prací pracovníků může obsahovat různé druhy (typy) činností, které mohou být odlišně mzdově hodnoceny
(například práce na externí montáži, práce na firmě v dílně apod.). V číselníku druhů prací pracovníků je textový
popis této činnosti. U konkrétních pracovníků (montérů) se těmto druhům prací definují jejich mzdové hodinové
sazby pro další použití v zakázkách při jejich realizaci a následném zpracování úkolových mezd z těchto
zakázek. 

Pod tabulkou s jednotlivými položkami je "Detail" aktuálního záznamu, kde lze editovat Popis (popis druhu
práce).

Přidání nového záznamu se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z kontextového menu na
tabulce v horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka, kterou lze v detailu pod seznamem
položek editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění vybraných položek. K odstranění položek lze
použít i volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo klávesu Delete.

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.

3.1.8.1.3  Druhy prací firmy

Číselník vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna OCEP volbou "Druhy prací firmy". Číselník druhů prací
firmy obsahuje různé druhy činností s odlišnou hodinovou sazbou. Tyto druhy prací firmy slouží např. k výpočtu
ceny za montážní ceník počítaný z normované spotřeby času, nebo k ocenění práce v hodinové sazbě.
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Pod tabulkou s jednotlivými položkami je "Detail" aktuálního záznamu, kde lze editovat obsažené údaje:

Cena - hodinová sazba za tuto činnost

Popis - popis druhu práce

Přidání nového záznamu se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z kontextového menu na
tabulce v horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka, kterou lze v detailu pod seznamem
položek editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění vybraných položek. K odstranění položek lze
použít i volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo klávesu Delete.

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.

3.1.8.1.4  Sklady

Číselník skladů vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna OCEP volbou "Sklady". Číselník slouží pro zakládání
skladů, nastavování jejich vlastností, definování přístupových práv do jednotlivých skladů, možnost provedení
uzávěrky skladu, nebo jen zjištění finančních rozdílů. Program umožňuje současné vedení "neomezeného" počtu
skladů.
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V případě zakoupeného modulu "Sklady" je v tabulce číselníku skladů předvyplněn záznam skladu. Pokud máme
licenci programu s více sklady, další sklady pořídíme tlačítkem "Nová položka". Nové položky můžeme dělat až
do maximálního počtu skladů definovaných v licenci. Tento maximální počet je zobrazen i v titulku okna číselníku
skladů.

Pod tabulkou skladů jsou detailní informace k vybranému skladu z tabulky. Zde můžeme editovat:

Název - název skladu

Povolit záporná množství na kartách - zaškrtnutím povolíme, že může jít stav skladu do mínusu - může
předcházet výdejka příjmu na sklad, což může být v reálném provozu žádoucí, ale na výdejce nemusí být
aktuální skladové ceny, které jsou příjemkou v případě rozdílu aktuální skladové ceny a nové nákupní ceny na
skladové kartě aktualizovány váženým průměrem těchto cen

Dalšími zobrazenými informacemi o vybraném skladu je:

Poslední skladová karta - číslo poslední skladové karty - generuje program

V rámečku "Poslední uzávěrka" jsou údaje poslední provedené uzávěrky skladu:

Datum od - do - interval od kdy do kdy včetně tohoto data byla dělána poslední uzávěrka skladu

Finanční rozdíl uzávěrky - spočítané finanční rozdíly této uzávěrky = rozdíl aktuální ceny skladu počítané
podle skladových karet a podle skladových dokladů

V rámečku "Ceny skladu" ke konkrétnímu dni jsou:

Počáteční cena skladu - celková cena ručně založených karet nebo spočítaná cena skladu po uzávěrce

Počáteční cena ručně založených karet - aktuální celková počáteční cena ručně založených karet

Po uzávěrce skladu zmizí informace o ručně založených kartách. Jejich hodnoty jsou dopočítány podle
pohybů na kartě a data uzávěrky.

Aktuální cena skladu - cena položek na vybraném skladu

Ceny skladu nemusí být aktuální. Pro okamžitý přepočet a zobrazení aktuálních cen slouží tlačítko "Přepočítat
stav skladu".
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Stiskem kombinace kláves Ctrl+Alt+P lze na vybraném skladu v tabulce provést obnovu dat na skladových
kartách. To znamená, že se z počátečních stavů na skladových kartách propočítají všechny pohyby v pořadí v
jakém byly naskladněny a ze spočítaných hodnot aktualizuje pohyby a skladové karty.

V rámečku "Detail" jsou čtyři tlačítka, která nabízejí další funkce na vybraném skladu.

Tlačítkem "Práva" se otevírá okno pro editování přístupových práv do aktuálně vybraného skladu z tabulky.

Globální práva se nastavují v číselníku pracovníků. Zde v číselníku skladů lze nastavovat individuální práva do
různých skladů, pokud jich licence k programu OCEP povoluje více. Podmínkou je nastavení globálních práv na
"Podle skladu". Pak je možné určit přístupová práva jednotlivých pracovníků do konkrétního skladu. To se
provede v detailu pod tabulkou pro vybraného pracovníka z tabulky.

Tlačítkem "Uzávěrka" se otevírá okno pro zpracování uzávěrky aktuálně vybraného skladu.

Tlačítko "Přepočítat stav skladu" provede přepočet a zobrazení hodnot v rámečku "Ceny skladu". Je to
Počáteční cena skladu, Počáteční cena ručně založených karet a Aktuální cena skladu.

Tlačítko "Finanční rozdíly" otevře okno pro výpočet finančních rozdílů skladu k určitému dni.

Zadáme datum, ke kterému chceme spočítat finanční rozdíly skladu. Stiskem tlačítka "Spočítat" program
provede aktuální přepočet a zobrazení těchto údajů. Je to Počáteční cena skladu, Aktuální cena skladu
spočítaná podle skladových karet, Aktuální cena skladu spočítaná podle skladových dokladů a Finanční
rozdíl skladových karet a dokladů.

Tyto finanční rozdíly (z uzávěrky skladu nebo ze zjištění finančních rozdílů) se dále zaúčtovávají v rámci firemního
účetnictví. Finanční rozdíl za určité období je možné spočítat odečtením finančního rozdílu ze začátku období od
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finančního rozdílu z konce období. Je-li provedena uzávěrka skladu, nelze již zjišťovat finanční rozdíly před datem
uzávěrky. POZOR - tím, že uzávěrka k zadanému datu nuluje finanční rozdíl (tím, že vymaže skladové doklady a
pohyby), ovlivní i hodnoty finančních rozdílů ve všech následujících dnech.

Stiskem kombinace kláves Ctrl+Alt+P v okně finančních rozdílů vybraného skladu zajistí při výpočtu finančních
rozdílů výstup posloupnosti výpočtu do CSV souboru.

Přidání nového skladu (pokud je to licencí povoleno) se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z
kontextového menu na tabulce v horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka v tabulce
skladů, kterou lze v detailu pod seznamem položek editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění
vybraných položek. K odstranění položek lze použít i volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo
klávesu Delete.

V případě odstranění skladu z číselníku jsou současně se skladem odstraněny všechny jeho skladové
karty a všechny pohyby na těchto kartách! 

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn kromě provedené uzávěrky skladu. Tu lze zrušit pouze obnovením dat ze zálohy provedené
před uzávěrkou.

3.1.8.1.5  Skladové pohyby

Tento číselník vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna OCEP volbou "Skladové pohyby". Číselník pohybů
obsahuje kódy pohybů na skladových dokladech. V číselníku pohybů je u položky dvoumístný Kód pohybu,
Popis pohybu a Určení typu dokladu, kterého se tento kód pohybu týká (Příjemka, Výdejka nebo Vrácenka).

Pod tabulkou s jednotlivými položkami je "Detail" aktuálního záznamu, kde lze editovat obsažené údaje:

Kód pohybu - kód specifikující určení skladového dokladu - musí být jednoznačný - maximálně 5 znaků

Druh skladového dokladu - typ dokladu, pro který se daný kód pohybu bude používat - Příjemky, Výdejky
nebo Vrácenky

Popis - popis kódu pohybu

Implicitní výběr pohybu - přednastavení kódu pohybu pro daný doklad, který bude na nově vytvořených
dokladech daného druhu přednastaven. Duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce před položkou. Ke každému
dokladu Příjemky/Výdejky/Vrácenky lze přednastavit jeden implicitní pohyb.

Přidání nového záznamu se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z kontextového menu na
tabulce v horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka, kterou lze v detailu pod seznamem
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položek editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění vybraných položek. K odstranění položek lze
použít i volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo klávesu Delete.

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.

3.1.8.1.6  Značky požadavků

Číselník vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna OCEP volbou "Značky požadavků". Tento číselník nabízí
možnost členění požadavků na další skupiny podle potřeby - např. elektroinstalační materiál a položky sortimentu
voda-topení-plyn a pod.

Pod tabulkou s jednotlivými položkami je "Detail" aktuálního záznamu, kde lze editovat obsažené údaje:

Značka - 3-místný kód značky

Název - popis značky požadavku

Přidání nového záznamu se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z kontextového menu na
tabulce v horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka, kterou lze v detailu pod seznamem
položek editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění vybraných položek. K odstranění položek lze
použít i volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo klávesu Delete.

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.

3.1.8.1.7  Jednotky

Tento číselník vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna OCEP volbou "Jednotky". Číselník jednotek obsahuje
jednotky pro použití u položek prací, materiálů a dodávek.
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Pod tabulkou s jednotlivými položkami je "Detail" aktuálního záznamu, kde lze editovat obsažené údaje:

Jednotka - zkratka jednotky používaná u položek

Popis - podrobnější specifikace jednotky

Přidání nového záznamu se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z kontextového menu na
tabulce v horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka, kterou lze v detailu pod seznamem
položek editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění vybraných položek. K odstranění položek lze
použít i volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo klávesu Delete.

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.

3.1.8.1.8  Obory fakturace

Číselník vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna OCEP volbou "Obory fakturace". Číselník obsahuje obory,
za které se vystavuje faktura. Na tiskopisu faktury je tento obor uveden. Podle těchto oborů lze dělit činnost firmy
na určité části (např. elektromontáže, výroba rozvaděčů, revize, projekce…).
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V horní části okna je tabulka s aktuálním seznamem oborů. Před kódem oboru v tabulce je zaškrtávací rámeček,
který určuje výchozí použití kódu oboru na nových fakturách.

Pod tabulkou s jednotlivými položkami je "Detail" aktuálního záznamu, kde lze editovat obsažené údaje:

Kód oboru - kódové označení nebo zkratka oboru

Popis - podrobnější specifikace oboru

Implicitní výběr oboru na faktuře - nastavuje jeden z kódů oboru, který je předvyplněn na nové faktury.
Volba duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce před položkou.

Výběrem jazyka v pravé části okna se lze přepnout do anglických textů pro tisk faktury v režimu EU.

Přidání nového záznamu se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z kontextového menu na
tabulce v horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka, kterou lze v detailu pod seznamem
položek editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění vybraných položek. K odstranění položek lze
použít i volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo klávesu Delete.

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.

3.1.8.1.9  Způsob úhrady

Číselník vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna OCEP volbou "Způsoby úhrady". Číselník obsahuje možné
způsoby úhrady vystavovaných faktur.
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V horní části okna je tabulka s aktuálním seznamem způsobů úhrad. Před položkou v tabulce je zaškrtávací
rámeček, který určuje výchozí použití způsobu úhrady na nových fakturách. Druhý sloupec tabulky zaškrtnutím
signalizuje, jaký doklad implicitně použít pro zasílání informací o provedených platbách EET (elektronické evidenci
tržeb), pokud je to na záložce "EET" v okně "Možnosti" povoleno.

Pod tabulkou s jednotlivými položkami je "Detail" aktuálního záznamu, kde lze editovat obsažené údaje:

Popis úhrady - popis způsobu úhrady

Implicitní způsob úhrady - nastavuje jeden ze způsobů úhrady, který je předvyplněn na nové faktury. Volba
duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce před položkou.

EET - zaškrtnutím se určuje, že informace o vystavovaných dokladech (Faktury a Prodejky) jsou určeny k
odeslání na server ministerstva financí. Předpokladem je, že je to v nastavení na záložce "EET" v okně
"Možnosti" povoleno.

Výběrem jazyka v pravé části okna se lze přepnout do anglických textů pro tisk faktury v režimu EU.

Přidání nového záznamu se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z kontextového menu na
tabulce v horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka, kterou lze v detailu pod seznamem
položek editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění vybraných položek. K odstranění položek lze
použít i volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo klávesu Delete.

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.

3.1.8.1.10  Konstantní symboly

Číselník vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna OCEP volbou "Konstantní symboly". Číselník obsahuje
konstantní symboly používané ve fakturaci.
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V horní části okna je tabulka s aktuálním seznamem konstantních symbolů. Před položkou v tabulce je
zaškrtávací rámeček, který určuje výchozí použití konstantního symbolu na nových fakturách.

Pod tabulkou s jednotlivými položkami je "Detail" aktuálního záznamu, kde lze editovat obsažené údaje:

Konst. symbol - kód konstantního symbolu

Popis - popis konstantního symbolu

Implicitní výběr konstantního symbolu na faktuře - nastavuje jeden z konstantních symbolů, který je
předvyplněn na nové faktury. Volba duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce před položkou.

Přidání nového záznamu se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z kontextového menu na
tabulce v horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka, kterou lze v detailu pod seznamem
položek editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění vybraných položek. K odstranění položek lze
použít i volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo klávesu Delete.

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.

3.1.8.1.11  DPH

Číselník DPH vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna OCEP volbou "DPH".

V tabulce okna jsou zobrazeny všechny sazby DPH vybraného období. Jako výchozí období při otevření číselníku
DPH je aktuální systémové datum. Výběrem jiného data ve spodní části okna se zobrazí sazby DPH platné k
tomuto dni, pokud datum odpovídá rozsahu licence programu OCEP.
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Okno zavřeme stiskem tlačítka "OK".

3.1.8.1.12  Číselné řady dokladů

Číselník vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna OCEP volbou "Číselné řady dokladů". Číselník slouží pro
definování číselných řad používaných dokladů.

V tabulce jsou záznamy k dokladům, které se používají v programu OCEP podle zakoupené licence. V kompletní
licenci to mohou být Nabídkové rozpočty, Vzorové rozpočty, Zakázky, Objednávky, Příjemky, Výdejky,
Vrácenky, Inventury, Faktury a Prodejky. Každý doklad může mít několik různých číselných řad, které je
možné při použití kombinovat. U číselné řady lze nastavit, že se jedná o implicitní číselnou řadu konkrétního
dokladu. Ta může být pro konkrétní doklad jen jedna. Ta je buď automaticky doplněna při tvorbě dokladu, nebo
nabídnuta jako výchozí.

Pod tabulkou s jednotlivými položkami je "Detail" aktuálního záznamu, kde lze editovat obsažené údaje:

Typ dokladu - výběr z nabídky o jaký typ dokladu se jedná

Vzor - šablona vzoru, podle které se generuje číslo dokladu - maximálně 20 znaků
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Sklad - číslo skladu pro daný doklad

Stavy řady za jednotlivé roky - tabulka číselných řad jednotlivých roků používání

Implicitní číselná řada - nastavuje jednu z číselných řad, která je předvyplněna novým dokladům po stisku
tlačítka se dvěma šipkami na vygenerování čísla dokladu. Volba duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce před
položkou.

Do vzoru číselné řady je možno použít libovolné znaky a klíčová písmena. Klíčová písmena jsou znaky, které jsou
při tvorbě čísla dokladu z šablony něčím nahrazena. V našem případě jsou klíčovým písmenem "x" a "r". Klíčová
písmena musí být pouze malá. Řada písmen "x" je nahrazena číslem, které je proti předchozímu použití
povýšeno o 1. Písmeno "r" lze použít buď ve dvojici jako "rr", pak jsou tyto znaky nahrazeny dvojicí reprezentující
poslední dvojčíslí roku. Rok může být aplikován i jako čtyřmístný nahrazením textu "rrrr" (např. šablona N-rrrr/
xxxx znamená N=nabídkový rozpočet, "rrrr"=rok do kterého příslušný doklad patří a "xxxx"=číselná řada, která
se s každým dalším dokladem zvětšuje o 1, takže po použití šablony této řady vznikne např. nabídka číslo "N-
2013/0064" pokud poslední použité číslo před generováním tohoto čísla bylo 63). 

Pokud se v šabloně použije na prvním místě specifikace roku a někde za tím skutečné číslo dokladu, budou
záznamy dokladu tříděny podle tohoto kritéria a půjdou přehledně za sebou tak, jak byly pořizovány. I když se
vygeneruje tímto způsobem číslo dokladu, lze jej libovolně změnit a tak ten doklad uložit.

Pokud požadujeme začít číslovat od jiného čísla než se nabízí, nebo nějaká čísla přeskočit a pokračovat v číselné
řadě dál, lze změnit naposledy vygenerované číslo v tabulce v Detailu v konkrétním roce. To se provede dvojím
stiskem levého tlačítka myši nebo z kontextového menu na záznamu v tabulce stavu řady za jednotlivé roky
volbou "Změnit číslo".

Přidání nového záznamu se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z kontextového menu na
tabulce v horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka, kterou lze v detailu pod seznamem
položek editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění vybraných položek. K odstranění položek lze
použít i volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo klávesu Delete.

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.
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3.1.8.1.13  Předdefinované texty

Pomocí číselníku předdefinovaných textů si můžeme uživatelsky přednastavit texty na některé doklady pro
jejich snazší následné použití. Jedná se o "Závěrečný text rekapitulace", "Úvodní text faktury", "Závěrečný
text faktury" a "Přenesení daňové povinnosti ve fakturaci". Zde si můžeme přednastavit více libovolných
textů a ty na konečném dokladu i kombinovat. Tyto přednastavené texty jsou bez omezení délky. Při psaní lze
používat tabulátory a klávesu Enter na vytvoření nového odstavce.

Pod tabulkou s jednotlivými položkami je "Detail" aktuálního záznamu, kde lze editovat obsažené údaje:

Typ textu - určuje o jaký typ textu se jedná

Text - specifikace vlastního textu

Provést implicitní výběr... - nastavuje jeden z předdefinovaných textů pro konkrétní typ textu, který je
předvyplněn na nově vytvářené doklady. Volba duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce před položkou.

Výběrem jazyka v pravé části okna se lze přepnout do anglických textů pro tisk faktury v režimu EU. Tam lze
předdefinovat úvodní a závěrečný text faktury.

Přidání nového záznamu se provádí tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou z kontextového menu na
tabulce v horní části okna (případně Ctrl+N...). Tím se založí nová položka, kterou lze v detailu pod seznamem
položek editovat. Dále je zde tlačítko "Odstranit" pro odstranění vybraných položek. K odstranění položek lze
použít i volbu "Odstranit" z kontextového menu na tabulce, nebo klávesu Delete.

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.

3.1.8.1.14  Přirážky rozpočtů

Tento číselník vyvoláme z menu "Číselníky" hlavního okna volbou "Přirážky rozpočtů". Číselník slouží pro
definování přirážek, které se připočítávají k celému rozpočtu (k součtu oddílů A+B+C rekapitulace).
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V horní části okna je tabulka s aktuálním seznamem přirážek. Před názvem přirážky v tabulce je zaškrtávací
rámeček, který určuje výchozí použití přirážky v nových rozpočtech. Pod tabulkou je Detail aktuální položky z
tabulky:

Název - název přirážky - do názvu lze vložit znak "#", který je v textu názvu nahrazen aktuální hodnotou
přirážky

Přirážka - výše přirážky v %

DPH přirážky - výše DPH přirážky v % z číselníku DPH - v případě vybrání konkrétní hodnoty včetně 0, je
DPH počítána v této výši. Pokud je výběr DPH prázdný, program OCEP automaticky dopočítává sazbu DPH
podle položek, ze kterých má být tato přirážka počítána a jejich sazeb DPH. Toto řešení vychází z možnosti v
jednom rozpočtu souběžně mít sazbu základní i sníženou (nebytová a bytová výstavba).

Použít přirážku při výpočtu rekapitulace - nastavuje použití přirážky pro aplikaci do nově zakládaných
rozpočtů.Volba duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce před položkou.

Tlačítko "Nová položka" umožňuje přidat nový záznam do tabulky přirážek a ten v Detailu editovat. Tlačítko
"Odstranit" umožní na dotaz smazat jeden nebo více záznamů z tabulky. Obě možnosti jsou k dispozici i v
kontextovém menu na tabulce.

Nastavení přirážek je výchozí šablonou, která je kopírovaná do rozpočtu s jeho založením. V rozpočtu najdeme
toto nastavení opět v menu "Číselníky" - "Přirážky", kde můžeme pro aktuální rozpočet cokoliv změnit.

3.1.8.2 Klonování

Funkcí "Klonovat" nebo pomocí akceleračních kláves Ctrl+D můžeme jednoduše vyrobit shodný doklad (fakturu,
prodejku, objednávku), rozpočet nebo položku. Funkce klonování vždy vyrobí duplikát objektu, který dáme
klonovat. Nejprve vybereme doklad, rozpočet nebo položku, ze které chceme vyrobit kopii. Zmáčkneme pravé
tlačítko myši a z kontextového menu vybereme "Klonovat". Tím se otevře nové okno rozpočtu nebo dokladu
s obsahem původně vybrané položky. Provedeme potřebné úpravy a rozpočet nebo doklad uložíme (např. Ctrl+S)
pod jiným názvem a číslem rozpočtu, nebo jiným číslem dokladu.

Pokud klonujeme jeden rozpočet, program ho ihned otevře s oknem "Možnosti", kde můžeme zadat nové číslo
tohoto rozpočtu. V případě klonování více rozpočtů najednou jsou tyto rozpočty v aktuální skupině zduplikovány a
jsou jim vyprázdněna čísla rozpočtů (nesmí být duplicitní).

Při klonování položek v ceníku prací a materiálů se ještě zobrazí okno s dotazem "Přejete si klonovat včetně
vazeb?". Podle odpovědi se případně naklonují i vazby u položky. Klonování položek na rozdíl od klonování
ostatních dokladů umožňuje klonovat (duplikovat) více položek (označených) najednou. Po jejich úspěšném
naklonování program vybere všechny nově naklonované položky a ty zůstanou označené. To je vhodné zejména
pro případné přesunutí těchto položek do jiných skupin, když si vytváříme svůj ceník a chceme nechat zachované
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stávající položky.

3.1.8.3 Změna hesla

Uživatelské heslo je možno měnit v přihlašovacím dialogu po rozbalení spodní části okna.

Nejprve je zapotřebí vyplnit "Osobní číslo" a "Heslo pracovníka" aktuálně platnými údaji. Poté rozšířit okno
stiskem tlačítka se šipkou dolů "Změna hesla". Zpřístupní se zadání nového hesla a jeho opakování. Po
úspěšném zopakování nového hesla a potvrzení tlačítkem "OK" je přístup pracovníka chráněn novým heslem.
Pokud se potvrzení hesla nepodaří, program automaticky pracovníka odhlásí a žádá si nové přihlášení do
programu.

3.1.8.4 Dočasné datum

Z menu programu, volbou "Nástroje" a "Dočasné datum" umožní program nastavit jiné datum, než je aktuální
systémové datum v počítači. Toto datum bude program přechodně považovat za aktuální.

Pokud změna data ovlivní DPH (v období, za které je vybráno aktuální datum platí jiné sazby DPH než je aktuální
systémové datum), zeptá se program při otevírání takového dokladu (rozpočtu), pokud je to možné, zda má převzít
tyto jiné sazby DPH.

V případě zakládání nových dokladů je u těchto dokladů uloženo datum jejich vytvoření vybrané dočasné datum.
Pokud je aktuální systémové datum jiného roku než vybrané dočasné datum, generuje se pro doklad číslo
dokladu poplatné číselné řadě roku dočasného data.

Rozpočty:

Vybrané dočasné datum v rozpočtu je tištěno na sestavách. Tímto způsobem lze například libovolně datovat
tiskové sestavy rozpočtu.
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Sklady:

V případě vybraného dočasného data je toto datum použito při naskladnění dokladu.

Dočasné datum funguje do ukončení programu nebo do opětovné změny dočasného data na aktuální.

Pro zadání data je k dispozici kalendář, ze kterého lze vybrat požadované datum.

Pokud je nastaveno Dočasné datum, je zobrazeno tučně modře v pravém horním rohu hlavního okna.

3.1.8.5 Možnosti hlavního okna

V okně "Možnosti" najdeme přednastavení globálních parametrů pro práci s programem OCEP. Otevřeme je z
menu hlavního okna "Nástroje" volbou "Možnosti". V okně je několik záložek, která řeší určitá přednastavení.
Přístup do okna "Možnosti" k nastavení těchto parametrů má pouze pracovník s nastavením "Správcem
systému OCEP". Kdo má toto nastavení je definováno v číselníku pracovníků.

Záložka "Rozpočty":
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Na záložce je nastavení s jakými parametry se zakládá ceník při jeho ručním založení v rozpočtu a způsob
výpočtu mezd z položek v rozpočtu. 

První rámeček definuje "Výpočet cen pro ručně založené ceníky", které mohou být buď podle hodinové
sazby firmy nebo podle indexu a umožní nastavení jejich výchozí hodnoty.

Druhý rámeček nastavuje "Výpočet mezd pro ručně založené ceníky". Základ pro výpočet mezd se počítá buď
mzdovou sazbou na hodinu z normočasů u položek nebo procentem z neindexovaných ceníkových cen.
Mzdová sazba [Kč/hod.] u mzdy z normočasu je použita i pro výpočet mezd z položek HZS pro předběžnou
kalkulaci nákladů rozpočtu při tvorbě nabídek.

Detailnější popis najdeme ve Vlastnostech montážních ceníků.

Třetí rámeček obsahuje "Režie" (jedná se o přednastavení správní, skladové a výrobní režie montážní firmy) a
kalkulační vzorec pro výpočet nákladů v rozpočtu. Jsou to jedny z parametrů pro výpočet nákladové ceny
rozpočtu.

"Výchozí DPH pro nové položky" určuje, jaká sazba DPH bude implicitně dávána novým položkám do nově
zakládaných rozpočtů. Sazbu můžeme vybrat v aktuálních hodnotách z číselníku.

"Předpokládaný počet dnů na odpověď při odeslání nabídky" nastavuje výchozí interval, do kdy se má
čekat na odpověď po předání nabídky investorovi. Při předávání nabídky lze individuálně tento interval měnit.

Volba "Automaticky povolit tisk obrázku položek materiálu a dodávek" je přednastavení, které se přenáší
do nově zakládaných rozpočtů. Tato volba v rozpočtu zajistí, že u nově přenášených položek materiálu nebo
dodávek do rozpočtu, se automaticky nastaví tisk obrázku na sestavě položek, pokud u položky obrázek existuje.

Záložka "Rekapitulace":
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Na záložce "Rekapitulace" se nastavuje výchozí způsob zaokrouhlování nově vznikajících rozpočtů. Nové
rozpočty přebírají toto nastavení, které lze dále individuálně u každého rozpočtu měnit (v menu "Nástroje" volbě
"Možnosti" na záložce "Rozpočet").

Můžeme nastavit zaokrouhlení celkové ceny včetně DPH, ceny bez DPH, nebo potlačit zaokrouhlování volbou
"Nezaokrouhlovat". Pokud zvolíme jeden ze způsobů zaokrouhlení, máme možnost nastavit čtyři stupně
zaokrouhlení a to od jaké částky v rekapitulaci na jaký řád zaokrouhlit. Můžeme nastavit zaokrouhlení na
jednotky, desítky, stovky a tisíce. Můžeme vybrat i volbu v daném finančním rozsahu nezaokrouhlovat.

Zaškrtnutím "Nezaokrouhlovat rekapitulaci za značky" zakážeme zaokrouhlení rekapitulace rozpočtu který
není prezentován jako celek (bez vybrané aktuální značky), ale je prezentován s filtrem, specifikujícím jen jeho
část (značka v rozpočtu). Pokud zaokrouhlíme rekapitulaci rozpočtu, která je prováděná pro jednotlivé značky,
může se stát, že se součet zaokrouhlených výsledků jednotlivých značek nemusí rovnat zaokrouhlenému
výsledku celkové rekapitulace.

Zaškrtnutí volby "Zaokrouhlit hodnoty DPH u jednotlivých sazeb na desetníky nahoru" způsobí, že u nově
vytvořených rozpočtů budou implicitně (pokud přímo v rozpočtu neřekneme jinak) zaokrouhleny hodnoty DPH u
jednotlivých sazeb na desetníky nahoru.

Zaškrtnutí volby "Vyčíslit navázané materiály za jednotlivé montážní ceníky" zajistí v rekapitulaci rozpočtu
rozdělení navázaných materiálů za jednotlivé montážní ceníky v rozpočtu a na OSTATNÍ MATERIÁL (materiály
nenavázané na žádné montážní položky). Stejným způsobem je rozdělena i tisková sestava materiálu. Při
nezaškrtnutí této volby bude materiál v rekapitulaci zastoupen jedním součtem za všechny položky případně s
filtrem pro vybranou značku.

Záložka "Fakturace":
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Na záložce "Fakturace" se nastavuje peněžní ústav a číslo účtu pro vystavované faktury, dále způsob
zaokrouhlení DPH a celého dokladu a počet dnů splatnosti faktur.

V rámečku "Peněžní ústavy a čísla účtů" se nastavují názvy používaného peněžního ústavu a číslo účtu tohoto
ústavu. Je zde možné zadat tři účty, ze kterých lze při tvorbě faktury vybírat. První účet (tučně) je předvyplněn na
doklad jako výchozí, ale v "Možnostech" faktury lze na daný doklad vybrat jiný (druhý nebo třetí přednastavený)
peněžní ústav, nebo ručně zadat zcela jiný účet.

V rámečku "Zaokrouhlení DPH" se nastavuje, zda se má DPH na dokladu zaokrouhlovat na desetníky nahoru,
nebo DPH nezaokrouhlovat.

V rámečku "Zaokrouhlení celkové částky" se nastavuje, zda se má výsledná cena zaokrouhlit na celé koruny,
nebo nezaokrouhlovat.

Oba zde uvedené způsoby zaokrouhlení jsou přednastavením pro nové doklady položkových faktur a prodejek. Na
vlastním dokladu lze toto zaokrouhlení individuálně měnit v "Možnostech" dokladu. Rozpočtová faktura přebírá
způsob zaokrouhlení z rozpočtu a na dokladu již zaokrouhlení nelze měnit.

Na záložce Fakturace lze přednastavit výchozí počet dnů splatnosti pro nově vytvořené faktury. Na každé faktuře
lze splatnost nastavit individuálně.

Dále je možné zaškrtnutím volby "Tisk QR kódu na faktuře" přednastavit u nově zakládaných faktur tisk QR
kódu platby.

Záložka "EET":
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Na záložce "EET" jsou nastavení související s elektronickou evidencí tržeb a jejím zpracováním programem
OCEP. Jedná se o možnost zasílání informace o hotovostních tržbách vystavených Prodejek a Faktur programu
OCEP na server ministerstva financí, tak jak to nově vyžaduje zákon.

Nejprve je nutné se na webu ministerstva financí registrovat k EET a vygenerovat si certifikát. Soubor s
certifikátem a soukromým klíčem má příponu "p12".

Zaškrtnutím volby "Povolit EET" se povolí v modulu Faktury zasílání údajů hotovostních plateb Prodejek a Faktur
na server ministerstva financí. K tomu je zapotřebí získat certifikát a registrovat provozovnu a pokladnu, za kterou
se budou tyto údaje generovat a posílat. To se musí provést na stránkách ministerstva financí. Vlastní zasílání
informací o provedené platbě se řeší na jednotlivých dokladech Prodejek a Faktur.

V needitovatelné buňce "DIČ" je uvedeno Daňové identifikační číslo uživatele programu OCEP - subjektu, za
který se budou zasílat informace o uskutečněných platbách. Toto DIČ se musí shodovat s DIČ, pro které je
vygenerovaný níže uvedený certifikát.

"Označení provozovny" z údajů zadávaných na portálu ministerstva financí.

"Označení pokladny" je po instalaci programu vygenerovaný název pokladny, jednoznačný pro daný počítač.
Ten je možné uživatelsky měnit. Označení pokladny by mělo být jednoznačné v rámci provozovny a případného
souběhu více pokladen. Tyto informace se ukládají do konfiguračního souboru na daném počítači a proto se
nezálohují s globálními daty programu.

V editační buňce "Adresa EET serveru" je internetová adresa pro zasílání informací o uskutečněných
hotovostních platbách. Po spuštění EET do plného provozu od 1.12.2016 je adresa serveru pro zasílání informací o
uskutečněných platbách: https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

"Timeout" je časový interval v sekundách, jak dlouho zkoušet spojení se serverem.

V buňce "Interval přeposílání zprávy" je čas v minutách, za jak dlouho po neúspěšném odesílání se má
program opět pokusit odeslat tyto informace.

V rámečku "Certifikát" je možné vybrat podpisový certifikát dvěma způsoby. První je umístění certifikátu v

http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-kroky-k-evidenci-trzeb
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systémovém úložišti v počítači a druhý je jeho umístění kdekoliv v počítači. Radiobutton (výběr před řádkou) určuje
ze kterého umístění se bude certifikát brát. V needitované buňce je název certifikátu případně včetně uložení na
počítači. Tlačítka za těmito buňkami vyvolají systémové okno pro vyhledání vlastního certifikátu. Pro výběr ze
systémového úložiště musí být nejdříve vygenerovaný certifikát do tohoto úložiště nainstalován. To se provede
dvojím ťuknutím levého tlačítka myši na souboru s certifikátem (přípona *.p12). Vlastní instalace certifikátu do
systémového úložiště probíhá v několika krocích, které potvrdíme podle následujících oken:
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- vyplníme heslo, které jsme zadávali při generování certifikátu na webu ministerstva financí
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V tomto okamžiku je naimportován certifikát do systémového úložiště a pro práci v programu OCEP jej můžeme
vybrat stiskem tlačítka se třemi tečkami v řádce systémového úložiště. Zobrazí se okno pro výběr certifikátu, kde
vybereme ten správný certifikát a to potvrdíme stiskem tlačítka "OK".
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Tím je pro práci s EET v programu OCEP vybrán certifikát ze systémového úložiště. Pokud chceme zvolit
jednodušší variantu, můžeme použít certifikát uložený kdekoliv v počítači bez nutnosti jej instalovat do
systémového úložiště. K tomu slouží druhá možnost. Zmáčkneme tlačítko se třemi tečkami v řádce "Soubor
certifikátu", které zobrazí systémové okno pro nalezení souboru s certifikátem. V zobrazeném okně najdeme
potřebný soubor s certifikátem (má příponu "p12") a stiskem tlačítka "Otevřít" jej vybereme. Zbývá zadat "Heslo
certifikátu". Je to heslo, zadané na portálu ministerstva financí při vygenerování certifikátu.

Podle výběru radiobuttonu (tlačítka před certifikátem) se bude používat buď certifikát v systémovém úložišti, nebo
v souboru na disku.

Stiskem tlačítka "Otestovat spojení" se provede test spojení se serverem ministerstva financí podle zadaných
parametrů. Po testu se zobrazí informační okno, zda spojení proběhlo bez chyb, s varováním, nebo se spojení
nezdařilo. V případě problémů je zobrazen důvod, proč k nim došlo. Varování je stav, kdy informace na server
došla, ale v komunikaci byla nějaká chyba.
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Podpisový certifikát k EET se vydává na dobu platnosti 3 let. Po expiraci data jeho platnosti přestává být certifikát
funkční. Pro hladkou práci s podepisováním dokladů tímto certifikátem, je nutné jej včas před jeho expirací
vyměnit za nový, který lze vygenerovat na daňovém portále (https://www.daneelektronicky.cz).

Program OCEP má v sobě zabudovanou kontrolu data expirace používaného certifikátu. Pokud je jeho expirace
kratší než jeden měsíc, zobrazí se po startu programu informační okno s upozorněním, kolik dní chybí do jeho
expirace.

Záložka "Obj ednávky":

Na záložce "Objednávky" se nastavují parametry pro export a zasílání objednávek z programu OCEP
elektronickou cestou dodavateli.

V poli "E-mailová adresa odesílatele" vyplníme naši e-mailovou adresu, ze které se budou automaticky
programem OCEP odesílat e-mailem objednávky dodavateli, a na kterou budou zasílána potvrzení o přijetí
objednávky druhou stranou.

"E-mail pro objednání v systému SONEPAR" vyplníme e-mailovou adresou, kterou přidělí dodavatel SONEPAR,
na kterou bude zasílán obsah objednávky k automatickému vyřízení.

V rámečku "Nastavení odchozí pošty" se konfiguruje odchozí server poskytovatele e-mailové služby, přes
kterého bude odesílání probíhat. Nastavuje se adresa serveru odchozí pošty a heslo pro e-mailový účet (adresu)
odesílatele, nastavenou v horní části záložky. Dále je to číslo portu a šifrování. Vyzkoušení správnosti nastavení
se provede stiskem tlačítka "Otestovat spojení".

Rámeček "Možnosti odeslání e-mailu s přílohou" řeší přednastavení odesílání e-mailu s přílohou položek
objednávky. Můžeme přednastavit složku, do které budou vytvářené přílohy CSV souboru objednávky vytvářeny.
Buď lze cestu přímo vypsat do editační buňky, nebo ji vyhledat listováním v počítači po stisku tlačítka se třemi
tečkami za editační buňkou.

"Rovnou odeslat" provede po výběru "Poslat do systému SONEPAR" v okně exportu objednávky, zaslání e-
mailu s požadovanou přílohou do systému SONEPAR podle výše nastavených parametrů.

https://www.daneelektronicky.cz)
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"Založit nový e-mail" použije asociovaného poštovního klienta v operačním systému k založení nového e-mailu s
předvyplněným číslem objednávky v předmětu zprávy. Souběžně se zaškrtnutím "Otevřít umístění připravené
objednávky" otevře umístění přílohy s položkami v souboru CSV v počítači, kam byl soubor exportován, pro jeho
ruční vložení do e-mailu.

Volba "Otevřít umístění připravené objednávky" nebude zakládat žádný e-mail, ale pouze otevře unístění
exportované přílohy objednávky.

Záložka "Obecné":

Zaškrtnutí volby "Potvrzovat Drag&Drop operace" zajistí vždy dotaz při přesunu nebo kopírování položek v
rámci jednoho okna (z jedné skupiny položek do jiné v rámci hlavního okna nebo rozpočtu).

Program signalizuje prázdné skupiny v členění položek černobílou ikonou. Při nezaškrtnuté volbě "Do
signalizace prázdné složky zahrnout i podskupiny" jsou jako prázdné označeny všechny skupiny, ve kterých
není žádná položka. Po zaškrtnutí budou jako prázdné označeny jen ty skupiny, které ve svém členění nemají
žádnou položku ve směru od koncové větvičky směrem ke kořenu.

Nastavení zaškrtávacího rámečku "Nerozlišovat velká a malá písmena v jednotkách přirážek materiálů"
přebírají při svém vzniku nové rozpočty. Pokud je v číselníku přirážek uvedeno, že se má počítat z položek, u
kterých jsou jednotky např. "kg" a není zaškrtnuto v rozpočtu nastavení "Nerozlišovat velká a malá písmena v
jednotkách", nebude se tato přirážka aplikovat na položky s jednotkami "KG", "Kg" ani "kG". Bude se počítat
pouze z jednotek "kg". Při zaškrtnutí této volby je jedno, jak bude uvedena jednotka u položky. Musí pouze
obsahovat shodný počet znaků ve stejném pořadí. Nezáleží na tom, zda jsou jednotlivé znaky malé nebo velké.

Zaškrtnutí volby "Signalizovat v tabulce nulovou a vyšší nákupní cenu než je cena prodejní" zajistí u
položek materiálů a dodávek v tabulce zvýraznění položky (tučně červeně), pokud má položka nákupní cenu=0
nebo nákupní cenu vyšší než cenu prodejní. To platí pro modul Ceníky hlavního okna OCEP a modul Položky
okna rozpočtu. Bez zaškrtnutí této volby je signalizována pouze položka s nulovou prodejní cenou. Zaškrtnutí
volby "Signalizovat nulovou nákupní cenu i u položek z poptávky" zajistí v rozpočtu vytvořeném z XLS
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souboru poptávky signalizaci položek s nulovou nákupní cenou.

Zaškrtnutí volby "Signalizovat v okně rozpočtu záporné množství u položek" zvýrazní tučně červeně položky
v rozpočtu, jejichž množství je menší než nula.

Volba "Zobrazovat měnu v tabulce modulu Rozpočty a Faktury" přidá do tabulky hlavního okna v modulu
Rozpočty a Faktury sloupec "Měna". Další související volba "Zobrazovat měnu v tabulce pouze, je-li jiná,
než měna programu" zobrazí v tabulce symbol měny pouze v případě, že je měna rozpočtu nebo faktury odlišná
od měny programu.

Zaškrtnutá volba "Automatický výběr skladu při přepnutí do modulu" vybere vždy sklad číslo 1 jako Aktuální
sklad pokud se přepneme do modulu Sklady.

Zaškrtnutím volby "Pamatovat si umístění okna přenosu do rozpočtu" si program ukládá pro příští použití
nejenom umístění okna přenosu do rozpočtu, ale i jeho velikost.

Zaškrtnutí volby "Zaokrouhlovat požadavky ze zakázek na jednotky nahoru" je přednastavení pro zadání
množství položky při tvorbě požadavku na materiál.

Zaškrtnutí volby "Potvrzovat ukončení programu OCEP" vyvolá dialog při ukončení práce s programem OCEP,
zda program skutečně zavřít.

Zaškrtnutí volby "Otevírat okno možností rozpočtu, pokud není vyplněn investor" bude při každém otevírání
rozpočtu kontrolovat zadání investora a při jeho nevyplnění otevře okno "Možnosti" pro jeho zadání. Volba
"Otevírat okno možností zakázky, pokud není vyplněn investor" omezí otevírání okna "Možnosti" při
nezadaném investorovi pouze na zakázkové rozpočty.

Pokud je datum aktualizace položky materiálu starší o X dní zadaných v editační buňce "Signalizovat v tabulce
položky s datem aktualizace starším o X dní", bude tato položky při zadání do rozpočtu výrazně
signalizována. Pokud se do rozpočtu vkládá materiálová položky, které má toto datum starší, než požadovaný
počet dní, je tato informace tučně červeně zobrazena v detailu přenášené položky. Pokud se do rozpočtu vkládá
montážní položka s navázanými materiály nebo dodávkami, které mají datum aktualizace starší než zadaný počet
dní, jsou tyto položky v tabulce zvýrazněny tučně červeně. Pokud je zadaný počet dní 0, bude signalizace
vypnuta.

"Časový interval pro rychlé vyhledání v tabulce" umožní uživatelsky nastavit prodlevu mezi zadávanými
znaky při rychlém vyhledávání v tabulce bez vyhledávacího okna. Interval lze nastavit v rozmezí od 0,3 do 3 sec.
Po překročení tohoto intervalu po zadání znaku se automaticky spouští proces rychlého vyhledání v tabulce.

Záložka "Firemní údaj e":
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Záložka "Firemní údaje" obsahuje informace o uživateli programu OCEP, které jsou generovány na základě
objednávky programu a na koho je koncová licence programu OCEP. Tyto údaje jsou použity na tiskových
sestavách fakturace. Údaje nelze uživatelsky měnit a jsou součástí licence v instalační sadě programu. Změnu
těchto údajů provádí autoři programu (firma SELPO). Pro uživatele aktuální verze je tato služba zdarma.

Informace, zda je uživatel plátce DPH, je použita pro fakturaci a tiskové sestavy rozpočtu.

Záložka "Tisk záhlaví":
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Na záložce "Tisk záhlaví" jsou informace o uživateli programu ve formě, ve které jdou na tiskové sestavy. Jedná
se o informace přednastavené distributorem programu. Jsou k dispozici tři řádky hlavičky tiskové sestavy. Na
prvním řádku sestavy je název firmy. Jednotlivé řádky lze centrovat doprostřed, doleva nebo doprava.

V programu lze uživatelsky nadefinovat firemní LOGO, které se bude tisknout na všechny tiskové sestavy se
standardním záhlavím. Nejprve vybereme grafický soubor s logem firmy. Program podporuje grafické formáty typu
BMP, JPG a PNG. 

Dále zadáme umístění a velikost obrázku. Obrázek můžeme v rámci stránky zarovnat doleva, doprava, nebo
centrovat doprostřed. Můžeme definovat i přesné odsazení v milimetrech od levého a horního okraje. Odsazení
může být i záporné, tím se obrázek umístí naopak proti definovanému směru pohybu. Rozměr loga můžeme buď
pevně nastavit v milimetrech, přizpůsobit záhlaví, nebo celé stránce. Lze tak tisknout např. logo jako vodotisk pod
textem na celý list papíru.

Je nutné při výběru souboru s logem (jeho velikostí) dbát na to, na jaké tiskárně s jakým rozlišením se budou
sestavy tisknout. Je možné tak docílit velice zajímavých efektů.

Záložka "Tisk zápatí":
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Umožňuje uživatelské nadefinování dvou řádků textu, které se následně budou tisknout (pokud jsou vyplněny) na
zápatí stránky všech tiskových sestav. Lze tam například tisknout informaci o registraci firmy "Firma je zapsána v
obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v XXXXXXX oddíl C, složka YYYYYY ze dne
DD.MM.RRRR". Dále lze tisknout informace, které např. nejsou v záhlaví jako IČ, DIČ, bankovní spojení apod. K
dispozici jsou dvě řádky zápatí tiskové sestavy. Na každý řádek lze definovat text zarovnaný doprava, doleva
nebo centrovaný doprostřed. Texty na řádce lze i kombinovat (část textu doleva a část doprava).

V rámečku pod základním tiskovým zápatím programu je "Zápatí pro tisk faktury v režimu EU", které se
uživatelsky vyplňuje v angličtině a tiskne se pouze na sestavy faktur vytvořených v režimu EU.

Tlačítkem "OK" potvrdíme provedené změny a uzavřeme okno. Tlačítko "Storno" uzavře okno bez uložení
provedených změn.

3.1.8.6 Kalkulačka

Z programu OCEP je možno přímo volat kalkulačku Windows. Její spuštění se provádí ikonou z nástrojové lišty
programu, nebo z menu "Soubor" volbou "Kalkulačka". Pomocí schránky Windows lze přenášet hodnoty
spočítané na této kalkulačce přímo do programu Ctrl+C (kopírovat) a Ctrl+V (vložit).

3.1.8.7 Zálohování dat

Z bezpečnostních důvodů je zálohování dat důležitou součástí každodenní práce s počítačem. Význam
zálohování dovede člověk ocenit až v případě, když se něco skutečně stane. Tím "když se něco skutečně stane"
může být např. "kolaps" pevného disku, nabourání Windows, v ne příliš vhodnou dobu výpadek napájení nebo
např. odcizení počítače. Až když se nemůžeme dostat do programu, který je pro naši práci důležitý, zjistíme
jakou tato data mají pro nás cenu. Toto je zapotřebí si uvědomit včas a tím podobným událostem předcházet.

Zálohování v programu je v menu "Nástroje" - "Zálohování" - "Zálohovat kompletní data OCEP". Následně se
program zeptá kam a pod jakým názvem má zálohu vytvořit. Nabízí zálohu do souboru se jménem "OcepZaloha"
a datem vytvoření s příponou "BAK" - např. "Ocep14_Zaloha_2020.11.12.bak". Nabízené jméno i umístění
záložního souboru můžeme pochopitelně měnit. Program zálohuje veškerá data z SQL databáze včetně rozpočtů.
Délka zálohování se odvíjí od rozsahu dat v programu a rychlosti počítače. Po úspěšném zálohování nás program
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informuje. 

Zálohu ukládejte na bezpečném místě a spolehlivém nosiči
nejlépe duplicitně!!!

Naučte se svoji práci pravidelně zálohovat!!!

Databáze nedovolí vytvořit zálohu přímo do rootu systémového disku (většinou C:\), nebo do systémových složek
(C:\Windows..., C:\ProgramFiles\... apod.). Doporučujeme zálohovat na jiný disk, nebo na disk C do složky
vytvořené za tímto účelem (např. C:\ZALOHA_OCEP), případně na USB flash disk. Při zálohování na síťový
disk musí být tento disk ze stanice viditelný, plně sdílený a účet pod kterým běží SQL databáze musí
mít práva zápisu do tohoto místa (přístup s právy administrátora).

Zálohování lze spouštět i parametricky zástupcem programu, případně automaticky pomocí nástrojů operačního
systému.

3.1.8.8 Obnova dat ze zálohy

V případě potřeby obnovy dat to provedeme z menu "Nástroje" - "Zálohování" - "Obnovit všechna data ze
zálohy". V dialogu ukážeme na soubor se záložními daty programu - tím se spustí proces obnovy dat. Po
dokončení obnovy dat o tom dá program hlášení a vynutí si restart programu. Obnova dat je vázána aplikačním
číslem uživatele, takže data lze obnovit pouze do instalace programu stejného sériového/aplikačního čísla.
Sériové a aplikační číslo je jednoznačný kód specifikující konkrétní licenci programu. Data z verze nižší lze
obnovit do verze vyšší, program přitom provede upgrade databází do nové struktury.

3.1.8.9 Seznam přihlášených uživatelů

V programu lze zobrazit seznam aktuálně přihlášených uživatelů. Okno seznamu lze zobrazit z hlavního okna v
menu "Nápověda" volbou "Seznam přihlášených uživatelů". Tato volba je přístupná pouze pro uživatele,
který je správcem systému OCEP.

V titulku okna je informace, kolik je aktuálně přihlášeno uživatelů z maximálního počtu daného zakoupenou
licencí.

V tabulce jsou záznamy jednotlivých aktuálně přihlášených pracovníků do programu. Kromě jména pracovníka zde
najdeme jeho osobní číslo, dále název počítače, odkud je přihlášen, čas a datum, kdy se přihlásil a jak dlouho je
přihlášen.
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Pod tabulkou je detail aktuálně vybraného záznamu.

Pod detailem je tlačítko "Odhlásit", jehož stiskem se provede odhlášení vybraného pracovníka z programu.
Odhlašovanému pracovníkovi se zobrazí informace, že byl odpojen. Jejím potvrzením se na daném počítači
ukončuje spuštění programu OCEP.

Tlačítkem "OK" nebo křížkem se uzavírá okno seznamu přihlášených uživatelů.

3.1.8.10 Třídění členění položek

Strom položek v levé části hlavního okna je standardně tříděn vzestupně podle abecedy. V hlavním okně programu
jsou moduly Objednávky, Sklady, Faktury a Mzdy, které mají pevnou needitovatelnou strukturu členění. Dále
jsou zde moduly Rozpočty, Ceníky a Adresy, které mají strukturu členění volně uživatelsky editovatelnou. Pokud
je členění děleno na jednotlivé roky, jako u Objednávek, Skladů, Faktur a Mezd, je aktuální rok, tím posledním.

Otočením třídění docílíme stavu, kdy je aktuální rok hned první a tudíž nahoře a tak lépe přístupný. "Otočit
třídění" je volba, která se nabízí v kontextovém menu po stisku pravého tlačítka myši na struktuře členění. Otáčet
pořadí v členění je možné v modulech Rozpočty, Objednávky, Sklady, Faktury a Mzdy. Nastavení směru třídění
si hlavní okno pamatuje.
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3.2 Jak sestavit rozpočet

3.2.1 Založení rozpočtu

V hlavním okně programu zvolíme modul "Rozpočty" zmáčknutím příslušného tlačítka pod nástrojovou lištou. Tím
se přepneme do tohoto modulu. Okno rozpočtového modulu je rozděleno na tři části (okno typu průzkumník).
V jeho levé části je strom členění rozpočtů na nabídky, vzory a zakázky. Toto členění je možno dále libovolným
způsobem rozšiřovat. 

V požadovaném typu rozpočtu (nabídky, vzory nebo zakázky) vybereme skupinu – postavíme se na ní kurzorem
myši a zmáčkneme levé tlačítko myši, (nebo vytvoříme novou skupinu v rámci dělení rozpočtů – např. podle
investorů…) a v ní založíme nový záznam (nabídku, vzor nebo zakázku). Nový záznam (rozpočet) v aktuální

skupině v členění vytvoříme například pomocí ikony  "Nová položka". Další možnost jak založit nový rozpočet
je z menu "Soubor" volbou "Nový" – "Nabídkový rozpočet", "Zakázka" nebo "Vzorový rozpočet". Stejného
výsledku lze docílit volbou z aktuální nabídky vyvolanou pravým tlačítkem myši na požadované skupině v členění
rozpočtů, nebo v pravé části okna na seznamu položek tabulkového pohledu, případně kombinací akceleračních
kláves Ctrl+N.

Program založí v seznamu rozpočtů nový záznam, otevře další okno nového prázdného rozpočtu požadovaného
typu (nabídku, vzor nebo zakázku) a zobrazí okno "Možnosti" na záložce "Informace". Vyplníme číslo
rozpočtu a to buď ručně, nebo vygenerováním z posloupnosti číselné řady pro daný typ rozpočtu. To se provede
stiskem tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou. Dále vyplníme název a případně rozšiřující popis rozpočtu.
Podmínkou pro uložení rozpočtu je vyplnění čísla nebo názvu rozpočtu. Pokud vyplníme údaje i na záložce
"Investor" nebude program při dalším otevření rozpočtu již nabízet okno "Možnosti" k jeho vyplnění. Tyto
informace o rozpočtu lze editovat i v hlavním okně v modulu "Rozpočty" na záložce "Detail".

Na záložce "Informace" v rozpočtu a na záložce "Detail" je možno nastavit i "Výchozí DPH pro nové
položky" (sazba DPH, kterou budou dostávat nově pořizované položky do tohoto rozpočtu). Toto nastavení se
přebírá z globálního nastavení hlavního okna OCEP v okně "Možnosti" na záložce "Rozpočty". Sazba DPH lze
pochopitelně u jakékoli položky rozpočtu kdykoliv změnit.

3.2.2 Přenos položek do rozpočtu

Položky do rozpočtu můžeme přenášet několika způsoby. Buď klávesou Enter na tabulce s položkami, z
kontextového menu na tabulce volbou "Kopírovat do rozpočtu" nebo tažením položek metodou Drag&Drop. Tyto
tři způsoby fungují pro přenos jedné nebo více označených položek. Dalším způsobem je "doubleclick" - dvojí
stisknutí levého tlačítka myši na vybrané položce. Posledním způsobem nelze přenášet více položek, ale jen
jednu aktuálně vybranou.

Položky lze přenášet z ceníku hlavního okna do rozpočtu nebo mezi rozpočty navzájem. Mezi rozpočty můžeme
položky kopírovat (výchozí chování) nebo přesouvat (při současném stisku klávesy Shift).

Přenos položek klávesou Enter nebo dvojím stisknutím levého tlačítka myši:

V hlavním okně programu v modulu "Ceníky" si otevřeme požadovaný ceník (prací, materiálů nebo HZS).
Vyhledáme položku, kterou chceme přenést do rozpočtu, tak aby byla zobrazena v pravé části hlavního okna. Na
vybrané položce v tabulce zmáčkneme klávesu Enter, nebo stiskneme dvakrát levé tlačítko myši.

Klávesou Enter lze přenášet jednu položku nebo více označených položek najednou. Pokud je otevřen nějaký
rozpočet, otevře se následně okno přenosu do rozpočtu, ve kterém se zadává množství a je možno specifikovat
další informace pro přenos. Potvrzením "OK" v okně přenosu se přenášené položky se zadanými parametry
ukládají do rozpočtu.

Pokud není po výběru položky pro přenos do rozpočtu otevřen žádný rozpočet (okno rozpočtu), program nabídne
existující rozpočty k výběru toho, do kterého chceme položky přenášet. Takto vybraný rozpočet otevře a do něj
přenese aktuální položku.

V případě, že je při tomto způsobu výběru položky do rozpočtu současně otevřeno více rozpočtů, program nabídne
seznam otevřených rozpočtů, ze kterého vybereme ten, kam chceme položky přenášet.

Program umožňuje nejenom tvorbu uživatelských montážních a materiálových položek, ale do ceníků prací i
materiálů lze tvořit i položky, které budeme při tvorbě rozpočtů kopírovat do Subdodávek a Vlastních nákladů.
Pro přenos jedné nebo více položek do Subdodávek použijeme místo stisku klávesy Enter kombinaci kláves Alt
+Enter. Pro přenos do Vlastních nákladů použijeme Ctrl+Enter.



Jak co v OCEP udělat

© 2022 SELPO Broumy

201

Výběr položek metodou Drag&Drop:

V hlavním okně programu v modulu "Ceníky" si otevřeme požadovaný ceník (prací, materiálů nebo HZS).
Vyhledáme položku, kterou chceme přenést do rozpočtu, tak aby byla zobrazena v pravé části hlavního okna. Na
vybrané položce zmáčkneme levé tlačítko myši (tlačítko držíme zmáčknuté) a vybranou položku (nebo více
položek) myší přesouváme (Drag&Drop) nad okno rozpočtu. 

Tato technika přenosu položek umožňuje uložení tažené položky v rozpočtu na uživatelsky specifikované místo ve
struktuře ceníku. Ostatními typy přenosů se položka v rozpočtu umístí implicitně jako je její umístění v ceníku
hlavního okna. Toto umístění lze částečně ovlivnit zaškrtávacími volbami pod tabulkou navázaných položek v okně
přenosu do rozpočtu.

Technikou Drag&Drop můžeme položky z ceníků prací a materiálů kopírovat i do Subdodávek a Vlastních nákladů
v rozpočtu.

Možnosti přenosu technikou Drag&Drop jsou signalizovány obrázky u kurzoru myši.

V případě, že při tažení položky je nad skupinou v členění zobrazena šipka s textem "+ Kopírovat", je možno
pustit levé tlačítko myši, čímž dojde k přenosu položky (nebo položek) do rozpočtu.

Pokud je u kurzoru myši nebo místo kurzoru myši zobrazen přeškrtnutý kruh, signalizuje to, že pokud v daném
okamžiku pustíme levé tlačítko myši, nedojde k přenosu položek. Toto je signalizováno, například když se
snažíme pustit montážní položky na skupině materiálů. Položky můžeme pustit ve stromě členění položek



© 2022 SELPO Broumy

OCEP verze 15.0202

stejného typu, nebo v jejich tabulce nad záložkami. Nikde jinde při puštění položek nedojde k jejich přenosu do
rozpočtu.

Když pustíme levé tlačítko myši, proběhne cyklicky pro všechny přenášené položky okno přenosu do rozpočtu.
Potvrzením "OK" v okně přenosu se položky se zadanými parametry ukládají do rozpočtu.

Obdobným způsobem jako z ceníku do rozpočtu je možno přenášet položky z jednoho rozpočtu do druhého.

Do rozpočtu lze přenášet položky i ze skladových katret a skladových dokladů. Program nabídne i možnost
přenosu včetně navázané montážní položky.

3.2.3 Okno přenosu položek do rozpočtu

Toto okno je rozdílné podle toho, jakou položku (práci, materiál nebo HZS) přenášíme.

Okno přenosu montážní položky (práce):

V pravém horním rohu okna je připraveno k zadání množství přenášené práce. Pod množstvím je tabulkový pohled
na veškeré navázané materiálové položky. Před těmito položkami je zaškrtávací rámeček. Podle jeho stavu (s
fajfkou nebo bez ní) se provádí přenos tohoto materiálu do rozpočtu současně s montážní položkou. Těchto
navázaných položek zde může být libovolné množství. Nastavení výběru navázaných položek (fajfka) pro přenos
do rozpočtu se přenáší z modulu "Ceníky" hlavního okna programu záložky "Vazby" této přenášené montážní
položky. Operativně při zadávání do rozpočtu lze měnit zda přenos navázané položky do rozpočtu požadujeme
ťuknutím levého tlačítka myši nad zaškrtávacím rámečkem, případně je možné stávající vybraný vyměnit za jiný. 

U navázané položky je v tabulkovém pohledu vidět i prodejní cenu za jednotku, množství položky (vzhledem k
normované spotřebě a zadanému množství přenášené položky), dále datum poslední aktualizace ceny položky,
případné skladové množství na aktuálně vybraném skladu a zkratku dodavatele. Veškeré údaje o navázané
položce lze měnit v jejím detailu, který se vyvolá dvojitým ťuknutím levého tlačítka myši na této navázané položce.

Detail navázané položky:
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Na záložce "Detail 2" jsou zobrazeny další doplňující údaje k navázané materiálové položce, pokud jsou v ceníku
hlavního okna u položky vyplněny. Může zde být i náhled obrázku, který je možné s položkou v rozpočtu tisknout.
Nastavení obrázku pro tisk lze volit i na této záložce zaškrtnutím "Tisknout obrázek". Tato volba může být již
automaticky zaškrtnuta, podle nastavení automatického přenosu obrázku do rozpočtu v okně "Možnosti" v
rozpočtu na záložce "Rozpočet".

Pod seznamem navázaných položek v okně přenosu do rozpočtu je součet aktuálně vybraných navázaných
položek (zadané množství práce * normovaná spotřeba materiálu * jednotková prodejní cena materiálu). Pod
tabulkou je dále zaškrtávací volba "Převzít skupiny", která určuje, zda u přenášených položek vytvořit v rozpočtu
stejné skupiny v členění, jaké mají položky v ceníku, odkud jsou přenášeny. Obsah skupin v členění položek lze
dodatečně měnit technikou Drag&Drop. Stav tohoto zaškrtávacího rámečku si okno pamatuje pro přenos další
položky do rozpočtu.

Další volba "U navázaných položek vytvořit shodné skupiny" zajistí, že položka navázaného materiálu nebo
dodávky bude v ceníku umístěna ve stejné struktuře členění jako přenášená montážní položka. Pokud bychom
vytvořili v montážním ceníku například skupinu "objekt A" a do ní přetáhli montážní položku technikou Drag&Drop,
bude navázaná položka materiálu nebo dodávky umístěna také do skupiny "objekt A" v rámci své kategorie
položek.

Poslední zaškrtávací rámeček je třístavový a umožní různé způsoby výběru navázaných položek. Implicitně je
nastaven jako "Včetně vybraných navázaných", což znamená výchozí nastavení ze záložky "Vazby" ceníku
hlavního okna. Druhou možností této volby je "Bez navázaných položek", což přednastaví zadání pouze
montáže bez navázaných položek. Třetí možností této volby je "Včetně všech navázaných", která přednastaví
výběr do rozpočtu všech navázaných položek.

Ve spodní části okna je "Detail" přenášené položky, který zde můžeme editovat. Provedené změny v "Detailu"
položky se přenesou do aktuálního rozpočtu. Pokud je ve "Vlastnostech" ceníku, odkud je montážní položka
přenášena, nastavena možnost "Povolit demontáž položek ceníku", je v okně přenosu přístupná volba
přepínání "Činnosti" jako montáž nebo demontáž. Pokud je přepnuto na demontáž, lze určit způsob demontáže.
Ta může být buď úplná nebo do šrotu. Při úplné demontáži se postupuje opatrně, protože je demontovaný
materiál určen pro budoucí další montáž. Při demontáži do šrotu dochází k likvidaci demontovaného materiálu.
Podle toho se pochopitelně liší i vlastní pracnost a cena za demontáž. Ta je dána jednotlivými koeficienty, kterými
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jsou pro určenou demontáž násobeny běžné montážní ceny položky. Koeficienty jsou přebírány z přednastavení
ve Vlastnostech ceníku hlavního okna. Tyto koeficienty mohou být nastaveny různě na různé skupiny položek
ceníku. Koeficient fakturace přepočítává výslednou fakturační cenu položky v rozpočtu. Koeficient mezd
přepočítává mzdy montérů.

V okně jsou dále ovládací tlačítka "OK" pro potvrzení zadání a posun na další položku v případě přenosu více
položek najednou. Dále tlačítko "OK vše", po jehož stisku si program vyžádá zadání násobku aktuálního množství
u položek (umožňuje skládat "celky" z připravených částí složených například v nějakém rozpočtu...). V násobku
tohoto množství budou položky do rozpočtu zadávány. Tlačítko "Další >" vynechá aktuální položku a posune se
na další "ve frontě". Tlačítko "Storno" zruší další přenosy (ve frontě) do rozpočtu a zavře okno přenosu. Položky,
které již byly potvrzeny tlačítkem "OK" již jsou do rozpočtu přeneseny.

Přímo z okna přenosu do rozpočtu je možné stiskem tlačítka "Aktualizace ceníku" aktualizovat pozměněnou
přenášenou položku, nebo její navázané, zpět do modulu "Ceníky" hlavního okna.

Okno přenosu materiálu a dodávek:

V pravém horním rohu okna je připraveno k zadání množství přenášené položky materiálu nebo dodávky. Pod
množstvím je tabulkový pohled na veškeré navázané montážní položky. Před těmito položkami je zaškrtávací
rámeček. Podle jeho stavu (s fajfkou nebo bez ní) se provádí přenos této práce do rozpočtu současně
s materiálem nebo dodávkou. Těchto navázaných položek zde může být libovolné množství. Nastavení výběru
navázaných položek (fajfka) pro přenos do rozpočtu se přenáší z modulu "Ceníky" hlavního okna programu
záložky "Vazby" přenášené položky. Operativně při zadávání do rozpočtu lze měnit zda přenos navázané položky
do rozpočtu požadujeme ťuknutím levého tlačítka myši nad zaškrtávacím rámečkem, případně je možné stávající
vybrané položky vyměnit za jiné (v naší ukázce za jiný způsob uložení kabelu). 

U navázané položky je v tabulkovém pohledu vidět i cenu za jednotku montáže, množství položky (vzhledem k
normované spotřebě a zadanému množství přenášené položky) a montážní cena celkem. Veškeré údaje o
navázané položce lze měnit v jejím detailu, který se vyvolá dvojitým ťuknutím levého tlačítka myši na této
navázané položce.

Pod tabulkou je zaškrtávací volba "Převzít skupiny", která určuje, zda u přenášených položek vytvořit v rozpočtu
stejné skupiny v členění, jaké mají položky v ceníku, odkud jsou přenášeny. Obsah skupin v členění položek lze
dodatečně měnit technikou Drag&Drop. Stav tohoto zaškrtávacího rámečku si okno pamatuje pro přenos další
položky do rozpočtu.

Další volba "U navázaných položek vytvořit shodné skupiny" zajistí, že položka navázané montáže bude v
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ceníku umístěna ve stejné struktuře členění jako přenášená položka materiálu nebo dodávky. Pokud bychom
vytvořili v ceníku materiálu například skupinu "objekt A" a do ní přetáhli položku technikou Drag&Drop, bude
navázaná montážní položka umístěna také do skupiny "objekt A" v rámci své kategorie položek.

Poslední zaškrtávací rámeček je třístavový a umožní různé způsoby výběru navázaných položek. Implicitně je
nastaven jako "Včetně vybraných navázaných", což znamená výchozí nastavení ze záložky "Vazby" ceníku
hlavního okna. Druhou možností této volby je "Bez navázaných položek", což přednastaví zadání pouze
přenášené položky bez navázaných. Třetí možností této volby je "Včetně všech navázaných", která přednastaví
výběr do rozpočtu všech navázaných položek.

Ve spodní části okna je "Detail" přenášené položky, který zde můžeme editovat. Provedené změny v "Detailu"
položky se přenesou do aktuálního rozpočtu. 

V okně jsou dále ovládací tlačítka "OK" pro potvrzení zadání a posun na další položku v případě přenosu více
položek najednou. Dále tlačítko "OK vše", po jehož stisku si program vyžádá zadání násobku aktuálního množství
u položek (umožňuje skládat "celky" z připravených částí složených například v nějakém rozpočtu...). V násobku
tohoto množství budou položky do rozpočtu zadávány. Tlačítko "Další >" vynechá aktuální položku a posune se
na další "ve frontě". Tlačítko "Storno" zruší další přenosy (ve frontě) do rozpočtu a zavře okno přenosu. Položky,
které již byly potvrzeny tlačítkem "OK" již jsou do rozpočtu přeneseny.

Přímo z okna přenosu do rozpočtu je možné stiskem tlačítka "Aktualizace ceníku" aktualizovat pozměněnou
přenášenou položku, nebo její navázané, zpět do modulu "Ceníky" hlavního okna.

Okno přenosu HZS:

V horním části okna je připraveno k zadání množství (počet hodin) přenášené položky. Zaškrtávací rámeček
"Převzít skupiny" určuje, zda u přenášených položek vytvořit v rozpočtu stejné skupiny v členění, jaké mají
položky v ceníku, odkud jsou přenášeny. Skupiny v členění položek v rozpočtu lze dodatečně měnit technikou 
Drag&Drop. Stav tohoto zaškrtávacího rámečku si okno pamatuje pro další použití v rozpočtu.

V okně jsou dále ovládací tlačítka "OK" pro potvrzení zadání a posun na další položku v případě přenosu více
položek najednou. Dále tlačítko "OK vše", po jehož stisku si program vyžádá zadání násobku aktuálního množství
u položek (umožňuje skládat "celky" z připravených částí složených například v nějakém rozpočtu...). V násobku
tohoto množství budou položky do rozpočtu zadávány. Tlačítko "Další >" vynechá aktuální položku a posune se
na další "ve frontě". Tlačítko "Storno" zruší další přenosy do rozpočtu. Položky, které již byly potvrzeny tlačítkem
"OK" však již jsou v rozpočtu přeneseny.

Přímo z okna přenosu do rozpočtu je možné stiskem tlačítka "Aktualizace ceníku" aktualizovat pozměněnou
přenášenou položku zpět do modulu "Ceníky" hlavního okna.

Při změně DPH v okně přenosu do rozpočtu se program dále zeptá, zda novou sazbu DPH použít jako výchozí
pro další položky aktuálního rozpočtu.

3.2.4 Aktualizace ceníku při tvorbě rozpočtu

Program umožňuje při tvorbě rozpočtu aktualizaci přenášené položky v ceníku hlavního okna po její změně v okně
přenosu do rozpočtu. Toto okno je rozdílné podle toho, jakou položku (práci, materiál nebo HZS) přenášíme.
Aktualizaci ceníku lze zvolit stiskem tlačítka "Aktualizace ceníku" v levém dolním rohu okna pod Detailem
položky v okně přenosu položky, nebo v okně Detailu navázané položky. Definitivní podoba ukládané položky do
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hlavního okna je v okně aktualizace položky.

Okno aktualizace montážní položky (práce):

Okno aktualizace materiálu a dodávek:

Přímo z okna přenosu do rozpočtu je možné aktualizovat pozměněnou přenášenou položku, nebo její navázané,
zpět do modulu "Ceníky" hlavního okna. Změny přenášené položky můžeme provést v "Detailu" v okně přenosu
pod tabulkou navázaných položek nebo v okně "Aktualizace ceníku" vyvolaného stiskem tlačítka. Zobrazí se
okno aktualizace ceníku ve kterém je zobrazena v horní části stávající položka ceníku a ve spodní části aktuální
položka. Údaje aktuální položky je zde ještě možno změnit. Tyto změny se však již neprojeví v rozpočtu, ale jsou
po stisku tlačítka "OK" uloženy do položky v hlavním okně OCEP.

Okno aktualizace HZS:
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Přímo z okna přenosu do rozpočtu je možné aktualizovat pozměněnou přenášenou položku zpět do modulu
"Ceníky" hlavního okna. Změny přenášené položky můžeme provést v "Detailu" v okně přenosu nebo v okně
"Aktualizace ceníku" vyvolaného stiskem tlačítka. Zobrazí se okno aktualizace ceníku ve kterém je zobrazena v
horní části stávající položka ceníku a ve spodní části aktuální položka. Údaje aktuální položky je zde ještě možno
změnit. Pokud existuje v číselníku Druhy prací firmy položka s aktuální sazbou, je zobrazena tato položka. Pokud
tato sazba v číselníku neexistuje, nabídne program vytvoření nové položky v číselníku s možností editace popisu
druhu práce s aktuální sazbou. Tyto změny jsou po stisku tlačítka "OK" uloženy do položky v hlavním okně
OCEP.

3.2.5 Omezení ceny rozpočtu

Rozpočtový program OCEP je určen jak pro jednotlivce na tvorbu malých rozpočtů, tak i pro velké firmy na
rozsáhlé, složité a strukturované rozpočty. Tyto potřeby mohou být specifikovány při pořízení programu v jeho
licenci. Pro potřebu velkých rozpočtů slouží neomezená verze programu. Licencí může být omezena maximální
cena tvořeného rozpočtu.

V případě omezené licence program při tvorbě rozpočtu hlídá cenu bez DPH před slevou, která nesmí překročit
hodnotu danou licencí programu. Výše omezení ceny, které je dáno zakoupenou licencí, je vidět v okně "O
aplikaci".

Pokud při tvorbě rozpočtu dojde k překročení definované maximální ceny rozpočtu, nelze rozpočet uložit, tisknout
a přidávat do něj položky. Tento stav je signalizován buď přímo v okně rozpočtu, v okně Mezivýsledky, dále
informačním oknem při přidávání položek do rozpočtu a při jeho ukládání. Uložení rozpočtu je opětovně možné až
po tom, co se cena rozpočtu bez DPH před slevou dostane pod nastavený limit. Možností, jak se tomu vyhnout,
je pořízení licence bez tohoto omezení.

3.2.6 Import rozpočtu z poptávky

Program umožňuje do rozpočtu OCEP načíst cenovou poptávku ze souboru XLS/XLSX, běžným způsobem ji
nacenit a výsledky uložit zpět do souboru s poptávkou na požadované místo.

Před vlastním zpracováním je nutné provést analýzu souboru s poptávkou. Na základě toho si udělat
představu, jak nastavit parametry v okně poptávky. V zásadě jsou dvě možnosti, jak mohou být položky v
poptávce uloženy. 

ZADÁNÍ:

1. Agregované položky (práce + materiál) na j edné řádce, které mohou mít sloupec cena za montáž a
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cena za materiál, nebo j en agregovanou cenu (práce + materiál). 

2. Samostatné položky (práce/materiál/dodávka/HZS...) na j ednotlivých řádcích, které mohou být v pořadí
montáže na j edné řádce a na dalších j ej í navázané materiály, nebo skupina montážních položek a
skupina materiálů. 

3.Variantou možnosti 2 j e rozšíření o využití vazeb mezi položkami prací a materiálů v ceníku OCEP
j ej ich spárováním v okně poptávky.

ŘEŠENÍ (zjednodušeně):

1. V okně poptávky označíme položky, které máme ocenit, j ako práci včetně vazeb. Při importu do
rozpočtu se program podle zaškrtnutí "Pokusit se spárovat s položkami ceníku" pokusí dohledat
montážní položky podle j ej ich čísla a převzít j e do rozpočtu včetně j ej ich navázaných položek. Pokud
položku nedohledá, vytvoří v rozpočtu položku z poptávky a j ej í navázanou materiálovou položku, které
v rozpočtu individuálně naceníme.

2. V okně poptávky označíme položky, které máme ocenit, j ako samostatné položky bez vazeb - Práce
BV, Materiál BV, Dodávka BV. Při importu do rozpočtu se program podle zaškrtnutí "Pokusit se spárovat s
položkami ceníku" pokusí dohledat montážní položky podle j ej ich čísla a převzít j e do rozpočtu (bez
vazeb z ceníku OCEP). Ostatní položky mimo práce se rovnou naimportuj í do rozpočtu, kde provedeme
j ej ich individuální nacenění.

3. Pokud chceme využít vazby z ceníku pro nacenění navázaných položek, můžeme v okně poptávky
udělat vazby mezi položkami (práce/materiál/dodávka) a takto vytvořené vazby budou sloužit k nacenění
navázaných položek vazbami z ceníku při j ej ích dohledání podle čísla, nebo ručním nahrazením včetně
navázaných položek. Situace j e složitěj ší v případě, pokud nej sou vazby 1:1 nebo v j iném poměru v
poptávce a v j iném v ceníku OCEP. Ale i tato situace j e řešena dialogem s výběrem položek.

Na základě tohoto zpracování dojde k importu položek do rozpočtu buď dohledaných položek v ceníku, nebo při
nedohledání položek naimportuje položky z XLS/XLSX, kde provedeme ocenění montáže a dohledání materiálů z
ceníků dodavatelů. Po ocenění celého rozpočtu provedeme jeho export zpět do souboru s poptávkou.

Proces zpracování poptávky začneme buď přímo v otevřeném rozpočtu z menu "Nástroje" volbou "Import
poptávky" nebo rovnou při zakládání nového rozpočtu (doporučujeme). Z kontextového menu po stisku pravého
tlačítka myši na tabulce v modulu Rozpočty hlavního okna programu založíme nový rozpočet vytvořený za účelem
nacenění XLS/XLSX poptávky volbou "Import z poptávky". Následně se otevře nový rozpočet s oknem Možnosti,
kde vyplníme základní informace jako číslo a název rozpočtu... Po uzavření okna Možnosti se zobrazí dialog pro
výběr souboru s poptávkou. Po jeho výběru se otevře okno importu do rozpočtu.

Program se pokusí analyzovat soubor s poptávkou a s pomocí uživatele určit co a jakým způsobem importovat
pro vlastní nacenění a jak zpětně exportovat. Položky z poptávky se může pokusit dohledat v ceníku OCEP pro
jednodušší nacenění nebo je naimportuje do rozpočtu OCEP a tam je můžeme nacenit individuálně. Dohledatelné
jsou většinou jen montážní položky, které mají standardně používaná čísla. K nacenění práce včetně materiálu, ať
už do jedné ceny, nebo spojených položek práce a materiálu nejlépe v následujících položkách v řádcích za
sebou lze využít vazby mezi položkami v programu OCEP.

Pokud se položka s uvedeným číslem v ceníku nenajde, je do rozpočtu naimportována z poptávky. Pokud ji v
rozpočtu individuálně naceníme, můžeme ji z rozpočtu uložit do ceníku v hlavním okně stiskem tlačítka
"Aktualizace ceníku >>" na záložce Detail této položky (doporučujeme vyrobit si za tímto účelem uživatelský
montážní ceník např. "Montáže z poptávky"). Tam lze ukládat nové položky, které lze jednoduše využít pro
nacenění dalších poptávek, ve kterých se tyto položky mohou objevovat. Nejjednodušší je takových položek
vyplnit pevnou cenou.

V požadovaném XLS/XLSX souboru může být vždy jiné umístění sloupců a řádek s položkami. Program se vždy
pokusí podle názvu sloupců v XLS souboru o jejich rozpoznání, ale nemusí se mu to z různých důvodů podařit,
takže vždy doporučujeme uživatelskou kontrolu spárování sloupců před spuštěním vlastního importu stiskem
tlačítka "Importovat".

Zde je ukázka několika možností, jak mohou vypadat Excelovské soubory, které se mají vyplnit cenami. V
rozklíčování pod obrázky jsou popsány jednotlivé sloupce v ukázkových XLS, kde je na konci každé řádky
uvedeno, jak by měl být daný sloupec pro import spárován - např. [Číslo]

1.
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Rozklíčování sloupců v XLS souboru:

C - pořadové číslo položky v rozpočtu (nebude se při importu do rozpočtu využívat), spárování =
[IGNOROVAT]

D - typ položky (určení, zda se jedná o práci, materiál... K = práce, M = materiál, PP = popis položky...),
spárování = [IGNOROVAT]

E - katalogové číslo položky, podle kterého lze dohledat položku v interním ceníku a automaticky nacenit
podle nastavených pravidel (pokud tam položka s tímto číslem existuje), spárování = [Číslo]

F, G, H, I - název položky (sloučené buňky), spárování = [Název]

J - měrná jednotka, spárování = [Jednotka]

K - množství, spárování = [Množství]

L, M - jednotková cena   [Cena/j.] nebo [Cena/j. práce] (protože Typ položky je označen "K" - toto lze
hromadně specifikovat v "Pravidlech", po aplikaci pravidel dojde k hromadnému označení těchto
položek)

N, O, P, Q - celková cena za položku (není třeba sloupec "párovat", protože buňka obvykle obsahuje vzorce
pro její automatický výpočet , spárování = [IGNOROVAT], pokud neobsahuje vzorce, může
program vyplnit celkovou cenu spárováním sloupce [Celkem], [Celkem práce] nebo [Celkem
materiál] podle typu položky)

Pokud je u položky jeden sloupec s cenou, může se vyplňovat [Celkem práce] = celková cena
za montáž, nebo [Celkem materiál] = celková cena za materiál, nebo [Celkem] = celková cena
položky za její montáž i materiál) 

2.
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Rozklíčování sloupců v XLS souboru:

C - pořadové číslo položky v rozpočtu (nebude se při importu do rozpočtu využívat), spárování =
[IGNOROVAT]

D - typ položky (určení, zda se jedná o práci, materiál... K = práce, M = materiál, PP = popis položky...),
spárování = [IGNOROVAT]

E - katalogové číslo položky, podle kterého lze dohledat položku v interním ceníku a automaticky nacenit
podle nastavených pravidel (pokud tam položka s tímto číslem existuje), spárování = [Číslo]

F - název položky, spárování = [Název]

G - měrná jednotka, spárování = [Jednotka]

H - množství, spárování = [Množství] 

I - jednotková cena   [Cena/j.] nebo [Cena/j. práce] (protože Typ položky je označen "K" - toto lze
hromadně specifikovat v "Pravidlech")

J - celková cena za položku (není třeba sloupec "párovat", protože buňka obvykle obsahuje vzorce pro její
automatický výpočet, spárování = [IGNOROVAT], pokud neobsahuje vzorce, může program vyplnit
celkovou cenu spárováním sloupce [Celkem], [Celkem práce] nebo [Celkem materiál] podle typu
položky)

Pokud je u položky jeden sloupec s cenou, může se vyplňovat [Celkem práce] = celková cena za montáž,
nebo [Celkem materiál] = celková cena za materiál, nebo [Celkem] = celková cena položky za její
montáž i materiál)

3.
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Rozklíčování sloupců v XLS souboru:

E - pořadové číslo položky v rozpočtu (nebude se při importu do rozpočtu využívat), spárování =
[IGNOROVAT]

F - "jakýsi" kód položky (položku podle něj nelze dohledat... nebude se při importu do rozpočtu využívat),
spárování = [IGNOROVAT]

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q - název položky (skryté sloupce, které podle zobrazených textů mohou
obsahovat názvy skupin nebo položek), spárování = [Skupina a Název
položky]

S - měrná jednotka, spárování = [Jednotka]

T - množství, spárování = [Množství]

W - jednotková cena, spárování = [Cena/j.]

AA - celková cena za položku (není třeba sloupec "párovat", protože buňka obvykle obsahuje vzorce pro její
automatický výpočet, spárování = [IGNOROVAT], pokud neobsahuje vzorce, může program vyplnit
celkovou cenu spárováním sloupce [Celkem], [Celkem práce] nebo [Celkem materiál] podle typu
položky)

Pokud je u položky jeden sloupec s cenou, může se vyplňovat [Celkem práce] = celková cena za
montáž, nebo [Celkem materiál] = celková cena za materiál, nebo [Celkem] = celková cena položky za
její montáž i materiál)

4.

Rozklíčování sloupců v XLS souboru:

A - název položky a název skupiny, spárování = [Skupina a Název položky]

B - měrná jednotka, spárování = [Jednotka]

C - množství, spárování = [Množství]
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D - jednotková cena materiálu, spárování = [Cena/j. materiál]

E - celkem za materiál není třeba sloupec "párovat", protože buňka obvykle obsahuje vzorce pro její
automatický výpočet, spárování = [IGNOROVAT], pokud neobsahuje vzorce, může program vyplnit
celkovou cenu položky materiálu spárováním sloupce [Celkem materiál]

F - jednotková cena za montáž, spárování = [Cena/j. práce]

G - celkem za montáž položky není třeba sloupec "párovat", protože buňka obvykle obsahuje vzorce pro její
automatický výpočet, spárování = [IGNOROVAT], pokud neobsahuje vzorce, může program vyplnit
celkovou cenu položky práce spárováním sloupce [Celkem práce]

H - jednotková cena za montáž a materiál není třeba sloupec "párovat", protože buňka obvykle obsahuje
vzorce pro její automatický výpočet, spárování = [IGNOROVAT], pokud neobsahuje vzorce, může program
vyplnit jednotkovou cenu položky práce včetně materiálu spárováním sloupce [Cena/j.]

I - celková cena za montáž a materiál není třeba sloupec "párovat", protože buňka obvykle obsahuje
vzorce pro její automatický výpočet, spárování = [IGNOROVAT], pokud neobsahuje vzorce, může program
vyplnit celkovou cenu položky práce včetně materiálu spárováním sloupce [Celkem]

Při párování sloupců převádí program abecední označení sloupců v XLS na číselné označení s názvem uvedeným v
tomto sloupci v XLS souboru.

Pokud chceme do rozpočtu v programu OCEP importovat i členění rozpočtu z XLS pro větší
přehlednost a název skupiny je v XLS ve stejném sloupci jako název položky, je vhodné sloupec
napárovat jako "Skupina a Název položky". 
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Oknu importu lze uživatelsky měnit velikost podle velikosti použitého monitoru. Toto nastavení včetně umístění
okna si program pamatuje.

V horní části okna je několik zaškrtávacích rámečků, které nastavují chování importu.

Pokusit se spárovat s položkami ceníku - import se pokusí dohledat montážní položky z poptávky v databázi
ceníků OCEP na základě čísla položky

Převzít členění z ceníku - u položek, které dohledá v databázi OCEP vytvoří v rozpočtu stejné členění

Rozpustit přirážky do položek - pokud se při dohledání položky převezme do rozpočtu i nastavení ceníku včetně
přirážek, bude automaticky nastaveno rozpuštění těchto přirážek do cen položek

Pod zaškrtávacími volbami jsou záložky jednotlivých listů importovaného souboru. Přecházet mezi jednotlivými
listy můžeme buď tlačítkem "Další" v pravém dolním rohu okna, nebo ťuknutím levého tlačítka myši na příslušné
záložce. Výchozí nastavení všech záložek je NEIPMORTOVAT. To je signalizováno v názvu záložky (listu XLS/
XLSX souboru) červeným křížkem. Pokud se postavíme na záložku (list), který chceme importovat, řekneme to
zaškrtnutím volby "Importovat list" v levém horním rohu záložek. Po zaškrtnutí volby se ikona červeného křížku v
titulku záložky změní na zelenou fajfku a zobrazí se rámeček s možností definování pravidel pro rychlou
specifikaci položek.

Na každé záložce vidíme obsah listu importovaného souboru. Jsou zde sloupce, které se pokusil program podle
jejich názvů detekovat, a jednotlivé řádky tabulky.

Pokud je u položek nějaký konkrétní údaj, který určí typ položky, lze toto definovat v pravidlech (např. práce je,
když je ve sloupci 2 písmeno "K", práce je, když sloupec 3 začíná "21" a pod.). Následně program hromadně
specifikuje tyto položky a na uživateli je doladit ručně případné nesrovnalosti.

V části "Pravidla přiřazení položek" můžeme určit podmínku, při jejíž splnění je řádek považován za konkrétní
typ položky. Výchozí nastavení je, že nebude importován žádný řádek/položka. Nastavení toho, co se bude
importovat se může provést celé ručně, nebo předpřipravit definováním těchto pravidel. V rámci definice pravidel
můžeme určit, že konkrétní typ položky (Práce/Materiál/Dodávka/HZS/Vlastní náklady/Subdodávka/Název
skupiny/Poznámka) má v konkrétním sloupci něco specifického. Po zadání čísla sloupce určíme v comboboxu
"Pravidlo", podle kterého se bude určovat, zda se jedná o tento typ položky. Do pole "Výraz" zadáme
požadovaný řetězec znaků, který se bude v zadaném spoupci hledat. V comboboxu "Pravidlo" můžeme určit
podmínku, kdy je nález považován za shodu.

= podmínka pro absolutní shodu zadaného výrazu s obsahem buňky v daném sloupci

začíná obsah buňky tabulky začíná zadaným řetězcem znaků

obsahuje obsahuje kdekoliv v buňce zadaný řetězec znaků

končí obsah buňky tabulky končí zadaným řetězcem znaků

je prázdný buňka neobsahuje žádný znak

Pro definici "výrazu" u nastavení pravidel jednotlivých typů položek lze použít i složený výraz více podmínek
oddělených čárkou. Pro splnění celého pravidla tak může být splněna alespoň jedna ze zadaných podmínek.

Pravidla lze definovat i opakovaně. To znamená zadat požadavky na pravidla a zmáčknout tlačítko "Aplikovat
pravidla". Tím dojde k výběru typů položek podle zadaných pravidel. Následně je možné se stiskem tlačítka
"Zpět" ve spodní části okna vrátit do opětovného definování pravidel, přičemž základem pro nový výběr je již dříve
označený seznam vybraných položek.

Pravidla lze v určitých případech XLS tabulek hromadně předvyplnit stiskem tlačítka "Předvyplnit typ položky",
které po zadání čísla sloupce přednastaví pravidla tak, že v zadaném sloupci vybere práci bez vazeb nebo
práci včetně vazeb (podle vybrané ikony ve třetí řádce u definice prací), pokud sloupec obsahuje písmeno
"K". Totéž platí pro materiál, pokud sloupec obsahuje písmeno "M", dále název skupiny, pokud sloupec
obsahuje písmeno "D" a Poznámku, pokud sloupec obsahuje písmena "PP", nebo "P".

Na níže uvedeném obrázku je na druhém řádku definice pravidel: Považuj za práci bez vazeb řádek v XLS
tabulce, když má ve sloupci 2 (převedeno z abecedního značení v Excelu do označení v programu
OCEP) písmeno "K".

Na třetím řádku je definice pravidel: Považuj za materiál bez vazeb řádek v XLS tabulce, když má ve
sloupci 2 (převedeno z abecedního značení v Excelu do označení v programu OCEP) písmeno "M".



© 2022 SELPO Broumy

OCEP verze 15.0214

U položek prací, materiálů a dodávek můžeme určit, zda se bude jednat o položku samostatnou, nebo s
navázanými položkami (práce s materiály nebo dodávkami, materiál s prácí, dodávka s prácí). Tyto stavy lze
přepínat tlačítkem před editační buňkou čísla sloupce. Vybraná volba je ikona se sponkou (s vazbou) nebo bez
sponky (bez vazby). Vybraná volba je signalizována "výraznější" ikonou. Pokud je "výraznější" ikona práce bez
sponky, definicí a aplikací pravidel se budou položky splňující zadané pravidlo označovat jako práce bez vazeb
(práce BV = samostatná montážní položka). Stiskem druhé "méně výrazné" ikony se sponkou v téže řádce se
přepne zadání pravidel na definování položek splňujících pravidlo jako práce včetně vazeb. Vazbami je myšleno
napojení položky na jinou opačného typu (práce s navázaným materiálem nebo dodávkou). Vazby slouží k
jednoduššímu určení ceny, která se skládá z ceny za montáž a ceny montovaného materiálu nebo dodávky.
Vlastní napojení může být realizováno vazbami z ceníku OCEP, ale napojení položek se musí určit již při
analýze a zpracování souboru s poptávkou.

Při vyplnění pravidel se tato pravidla automaticky kopírují do dalších listů, kterým se zaškrtne "Importovat list".

Aplikace zadaných pravidel na vybraný list se provede stiskem tlačítka "Aplikovat pravidla". Tím se v tabulce
nastaví všechny řádky splňující zadaná pravidla. U ostatních zůstane nastaveno že se nemají importovat. Dále se
zpřístupní všechna tlačítka výběru typu položek v levé části rámečku "Pravidla přiřazení položek" (Název
skupiny, Práce s vazbami, Práce bez vazeb, Materiál s vazbami, Materiál bez vazeb, Dodávka s vazbami,
Dodávka bez vazeb , HZS, Vlastní náklady a Subdodávky). Ta lze použít k definici položek z tabulky stejně jako
kontextové menu levého tlačítka myši na tabulce.
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Pokud nejsou na listu žádné "podklady" pro definici pravidel, musí se provést celá definice položek uživatelsky.
Abychom přešli do režimu ruční definice položek, stiskneme tlačítko "Bez pravidel".

Pokud jsou u montážních položek v poptávce použita standardní ceníková čísla, ale s odlišným zápisem jako
např. "210 01-0002.R00", je možné tento zápis rozklíčovat pomocí masky.

Do editační buňky "Maska čísla", které je v nastavení pravidel u prací, nastavíme, jak má vypadat výsledné číslo.
Můžeme použít tyto znaky:

9 - zachová znak na dané pozici

X - odstraní znak

Y - odstraní všechny následující znaky

Přesun kurzorem myši nad tlačítko s otazníkem zobrazí znaky s popisem pro práci s maskou. 

Pokud stojíme v tabulce na řádce, která bude importována jako práce a je zadána šablona masky, je pod editační
buňkou zobrazena transformace aktuálního čísla položky. Při importu bude program hledat v ceníku položky s
číslem upraveným podle zadání v masce.

Po aplikaci pravidel je vhodné uživatelsky zkontrolovat správné určení položek v řádcích tabulky/listu.

Pokud nám nedovolí rozlišení monitoru vidět rozumný rozsah položek v tabulce okna poptávky, můžeme skrýt
část tohoto okna. Panel "Pravidla přiřazení položek" můžeme skrýt zrušením zaškrtnutí volby "Zobrazit
pravidla přiřazení položek" v horní části záložky.

Uživatelsky můžeme specifikovat jednotlivé položky, nebo více označených položek najednou. Po označení více
položek shodného typu stiskneme na tabulce pravé tlačítko myši a z kontextového menu vybereme požadovaný
typ položky. Téhož docílíme po označení položek stiskem tlačítka s ikonou požadovaného typu položky v levé
části rámečku "Pravidla přiřazení položek". Následně dojde k přeznačení vybraných řádek tabulky na vybraný
typ položek.
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Výběr typu jedné aktuálně vybrané položky z tabulky můžeme provést i výběrem z comboboxu v prvním levém
pevném sloupci tabulky. Text "BV" u položek znamená položku práce/materiálu/dodávky bez vazeb (samostatnou
položku).

Číslo v pravé části levého sloupce tabulky je číslo řádky aktuálního listu XLS/XLSX poptávky.

Řádky, které jsou určeny k importu, jsou psány obyčejným černým písmem, kdežto ty, které se zatím
neimportují, jsou zvýrazněny tučně červeně.

Pokud chceme po importu poptávky do rozpočtu mít v rozpočtu navázané nezávislé položky z poptávky, můžeme
to provést označením položek, které chceme "provázat" a stiskem tlačítka "Navázat" v rámečku "Pravidla
přiřazení položek". V levé části tabulby se u těchto označených položek zobrazí číslo, které je indexem,
symbolizujícím provázanost těchto položek. Obdobným způsobem můžeme tuto vazbu zrušit u již dříve
provázaných položek. To provedeme po jejich označení stiskem tlačítka "Zrušit vazbu". Tvorba a rušení vazeb je
možná po označení položek i z kontextového menu na tabulce.

Po kontrole všech řádek tabulky provedeme spárování sloupců, které je důležité pro správný import i export
jednotlivých informací u položek. Spárování sloupců lze provést i před určením typů položek - na pořadí nezáleží.

V hlavičce sloupců tabulky jsou názvy sloupců. Ty, které chceme používat, je nutné spárovat se skutečností.
Program se pokusí o automatické spárování, ale nemusí se mu to podařit, proto je zapotřebí projít všechny
použité sloupce a zkontrolovat jejich přiřazení. Sloupce, které program spároval mají text v hlavičce sloupce tučně
černě. Sloupce, které spárovány nejsou, mají text v hlavičce sloupce tučně červeně.

Spárování sloupce provedeme výběrem z možností v comboboxu ve spodní části hlavičky sloupce.
Nejprve opticky zanalyzujeme, co vybraný sloupec obsahuje za informaci, a to následně vybereme v comboboxu v
hlavičce sloupce. Tam jsou na výběr tyto možnosti:

Skupina - název skupiny pro umístění položky v rozpočtu

Číslo - identifikační číslo položky

Název - popis položky

(Sloupec název můžeme použít vícekrát. V takovém případě bude výsledný název položky poskládán z
jednotlivých vybraných názvů v pořadí, ve kterém byly tyto sloupce definovány.)

Název2 - alternativní (případně doplňující) popis položky

Jednotka - jednotka položky

DPH - výše daně z přidané hodnoty

Časová norma [Nmin]/j. - časová norma za jednotku v normominutách

Časová norma [Nmin] celkem - celková časová norma v normominutách

Časová norma [Nhod]/j. - časová norma za jednotku v normohodinách

Časová norma [Nhod] celkem - celková časová norma v normohodinách

Hmotnost [t]/j. - hmotnost za jednotku v tunách

Hmotnost [t] celkem - celková hmotnost v tunách

Množství - množství položky pro import i export

Množství - Import - množství položky pro import do rozpočtu

Množství - Export - množství položky pro export z rozpočtu
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Cena/j. - celková jednotková cena

Cena/j. práce - jednotková cena za montáž

Cena/j. materiál - jednotková cena za materiál

Celkem - celková cena

Celkem práce - celková cena za montáž

Celkem materiál - celková cena za materiál

IGNOROVAT - se sloupcem se nebude pracovat

Pokud se potřebná volba v otevřené nabídce nenachází, je pravděpodobně omylem použita u jiného sloupce.
Nejprve je nutné najít tento sloupec, u něj vybrat "IGNOROVAT" nebo jeho správný výběr z nabídky. Tím se
požadovaná volba pro předchozí sloupec uvolní. 

Po spárování všech potřebných sloupců (podle struktury listu) přejdeme na další záložku/list, kde postup
zopakujeme. Jakmile jsou takto zpracovány všechny záložky/listy, které se budou importovat, můžeme spustit
vlastní import stiskem stejnojmenného tlačítka v pravém dolním rohu okna. Pokud budeme do rozpočtu importovat
více listů, můžeme jejich přípravu i vlastní import provést nezávisle pro každý list. I jednotlivé listy můžeme
importovat do rozpočtu po částech. Kdykoliv můžeme otevřít okno poptávky a spustit import, který bude
pokračovat v místě, kde jsme minule skončili.

Proces přípravy záložek/listů k importu lze přerušit a kdykoliv se k němu vrátit. Po opětovném otevření
okna importu z poptávky se stačí vrátit na místo, kde chceme pokračovat. Veškerá předchozí nastavení zůstanou
zachována.

Vlastní import položek z poptávky do rozpočtu se provádí podle nastavení zaškrtávacích předvoleb v horní části
okna importu poptávky.

Při zaškrtnutí volby "Pokusit se spárovat s položkami ceníku" se import pokusí dohledat položky z poptávky v
databázi ceníků OCEP na základě čísla položky. Pokud dojde k nalezení jedné shody položky, zobrazí se okno k
jejímu potvrzení. Implicitně se takto budou potvrzovat všechny nalezené položky. Pokud zmáčkneme tlačítko "OK
vše 1:1", nebude se již okno spárování položek při nalezení jedné položky zobrazovat a nalezená položka bude
automaticky převzata do rozpočtu. Okno se následně zobrazí pouze při nalezení shody čísla u více položek pro
výběr té, kterou použijeme do rozpočtu.

Zaškrtnutí volby "Převzít členění z ceníku" zajistí u položek, které dohledá v databázi OCEP, vytvoření stejného
členění položek v rozpočtu, jako je v ceníku.

Zaškrtnutí "Rozpustit přirážky do položek" zajistí při dohledání položky převztí do rozpočtu i nastavení ceníku
včetně přirážek. Bude automaticky nastaveno rozpuštění těchto přirážek do cen položek.

Pokud se dohledá položka, která je v poptávce myšlena jako DEMONTÁŽ, zpřístupní se podle nastavení ve
"Vlastnostech" montážního ceníku, ve kterém byla položka dohledána, možnost přepnutí na DEMONTÁŽ
zaškrtnutím stejnojmenného rámečku. Po jeho zaškrtnutí se objeví výběr přednastavených hodnot pro demontáž
úplnou a demontáž do šrotu s možností jejich nastavení. Pokud je dohledaná položka definována jako práce s
vazbami a navázané položky se u vybrané práce dohledají, bude pro případ demontáže toto navázání zrušeno.
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Pokud se hledá položka, která je označena jako práce včetně vazeb, mohou být v otevřeném okně spárování
položek nabídnuty i navázané položky podle šablony v ceníku hlavního okna OCEP, pokud nalezená položka má
nějaké vazby. V případě, že nalezená položka žádné vazby nemá a importovaná je určena jako práce včetně
vazeb, bude v rozpočtu automaticky tato navázaná položka vyrobena s názvem převzatým z poptávky. Vyrobení
této navázané položky může být přeskočeno stiskem tlačítka "Bez navázané".

V horní části okna je v rámečku zobrazena Importovaná položka z XLS poptávky. Je zde i název listu a číslo
řádku, odkud je položka importována. Pod ní je seznam nalezených položek se shodným číslem, ve kterém
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vybereme požadovanou položku. V případě zaškrtnuté volby "Převzít vazby z ceníků" se pod seznamem
nalezených položek zobrazí tabulka s navázanými položkami. I zde můžeme vybírat navázané položky z
přednastavené šablony. Výběr navázané položky provedeme zaškrtnutím rámečku v tabulce před položkou. Do
rozpočtu se přenesou pouze zaškrtnuté navázané položky. Kritériem pro výběr navázané položky tak může být
její popis, cena, dodavatel a pod. Je důležité si dát pozor i na datum aktualizace položky, které se v tabulce také
zobrazuje.

Za názvem importované položky z poptávky je tlačítko se zobrazenou sponkou. Tlačítko je přístupné pouze v
případě, že je importovanou položkou práce a ta je v poptávce provázána s jednou nebo více položkami materiálu
nebo dodávek. Pokud v takovém případě myší najedeme na toto tlačítko, zobrazí se položky, se kterými je tato
práce v poptávce provázána. Pokud je zobrazená sponka modrá, je navázána jedna položka. Pokud je zobrazena
červená sponka, je na tuto práci v poptávce navázáno více položek. Podle toho budeme dále postupovat v importu.

Tlačítko "OK" potvrdí přenos do rozpočtu aktuálně vybrané položky v horní tabulce případně včetně zafajfkovaných
navázaných položek.

Tlačítko "OK vše 1:1" potvrdí přenos do rozpočtu aktuálně vybrané položky v horní tabulce případně včetně
zafajfkovaných navázaných položek s následným automatickým výběrem v případě dohledání pouze jedné shody
čísla položky.

Tlačítko "Rozdělit navázané" se zpřístupní v okamžiku, kdy je k přenášené položce více navázaných položek.
Je to signalizováno i červenou sponkou na tlačítku za názvem přenášené položky z poptávky v horní části okna
spárování položek. Přesunutím myši na tlačítko se sponkou se pod ním zobrazí navázané položky.

Tlačítko "Bez navázané" přeneseme do rozpočtu aktuálně vybranou montážní položku a pokud je v poptávce
práce i materiál na jednom řádku nepřevezme navázané položky. Pokud jsou v poptávce dvě nebo více spojených
položek na více řádcích, zruší spojení těchto položek a pokusí se dohledat navázané materiály jako samostatné
bez vazeb. Pokud je dohledá, vloží je do rozpočtu. Pokud je nedohledá, vloží do rozpočtu kopii položek z
poptávky.

Tlačítko "Přeskočit" přeskočí zadání aktuální položky (do rozpočtu nebude žádná z aktuálně nabízených položek
vložena). Do rozpočtu vloží kopii položek z poptávky pro jejich dohledání a nacenění.

Tlačítko "Přeskočit bez navázané" přeskočí zadání aktuální položky (do rozpočtu nebude žádná z aktuálně
nabízených položek vložena). Do rozpočtu vloží kopii položek z poptávky pro jejich dohledání a nacenění. Pokud
je v poptávce práce i materiál na jednom řádku nepřevezme navázané položky. Pokud jsou v poptávce dvě nebo
více spojených položek na více řádcích, zruší spojení těchto položek a pokusí se dohledat navázané materiály
jako samostatné bez vazeb. Pokud je dohledá, vloží je do rozpočtu. Pokud je nedohledá, vloží do rozpočtu kopii
položek z poptávky.

Tlačítko "Přerušit" přeruší proces importu s možností se k pokračování v importu kdykoliv vrátit. Po opětovném
spuštění volby "Import poptávky" v menu "Nástroje" v rozpočtu se bude pokračovat v importu podle vybrané
možnosti v následujícím okně:

Pokračovat v importu - program bude pokračovat v importu od místa, kde dříve skončil…

Importovat od začátku - Odstraní v rozpočtu dříve importované položky a vrátí se do okna poptávky pro změny
nastavení a celý nový import…

Importovat novou poptávku - Ke stávajícím položkám v rozpočtu se otevře import z nového souboru s
poptávkou…
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Pod tabulkou dohledaných položek a jejich navázaných v okně spárování je editační buňka "Poznámka". Tam je
možné k aktuálně vybrané položce z tabulky zapsat uživatelský komentář (např. je zapotřebí doladit dodávaný
materiál, nutná kontrola ceny a pod.), který se s položkou přenese do rozpočtu. V rozpočtu je informace o
vyplněné poznámce položky signalizována písmenem P v tabulce u její ikony. Tlačítko se dvěma šipkami za touto
editační buňkou doplní na konec textu v poznámce název položky z poptávky pro její správné následné dohledání.

Rozdělení více navázaných položek:

Tlačítko "Rozdělit navázané" se zpřístupní v okamžiku, kdy je k přenášené položce více navázaných. Je to
signalizováno i červenou sponkou na tlačítku za názvem přenášené položky z poptávky v horní části okna
spárování položek. Přesunutím myši na tlačítko se sponkou se pod ním zobrazí navázané položky:

Stiskem tlačítka "Rozdělit navázané" se otevírá okno pro spárování importovaných vazeb s vazbami u vybrané
položky:
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V horní části okna je tabulka s navázanými položkami z poptávky a ve spodní části okna tabulka s vybranými
vazbami od spárované dohledané položky. V předchozím okně je zapotřebí zaškrtnout všechny navázané položky,
které budeme v rámci spárování vazeb používat.

Toto okno se zobrazí tolikrát, kolik je položek v horní tabulce (navázaných materiálů k práci v poptávce). Začíná se
spárováním první položky horní tabulky. U položky je před číslem její zaškrtnutí. S ostatními položkami z této
tabulky se zatím nepracuje, proto mají místo zaškrtnutí před položkou křížek. Pro tuto vybranou (zaškrtnutou)
položku určíme ve spodní tabulce žádnou, jednu nebo více položek jejich zaškrtnutím před položkou.

Tlačítko "Přidat položku pro nahrazení" umožní do aktuálních vazeb přidat další materiálovou položku z ceníků
hlavního okna.

Zaškrtávací rámeček "Převzít množství z vazby v rozpočtu" aplikuje množství z vybrané položky v hormí části
okna na vybranou spárovanou položku z navázaných ve spodní části okna.

Stiskem tlačítka "OK" potvrzujeme zadání a postupujeme ke spárování další navázané položky z poptávky.
Tlačítkem "Zpět" se vracíme zpátky do okna spárování importovaných položek s ceníkovými, kde můžeme upravit
výběr navázaných položek. Tlačítko "Přeskočit" neprovede provázání položek z poptávky s nabízenými
položkami, ale do rozpočtu přenese položku z poptávky pro její další nacenění.

Pokud nezaškrtneme žádnou položku ve vazbách pro import, nepřevezme se do rozpočtu žádná z těchto položek.
Do rozpočtu bude vložena položka z poptávky.

Při zaškrtnutí jedné položky bude tato položka nahrazena za navázanou položku z poptávky.

Pokud zaškrtneme více položek ve vazbách pro import, bude do rozpočtu založena položka složená z těchto
zaškrtnutých. To, že se jedná o složenou položku je signalizováno v rozpočtu ve druhém názvu v Detailu položky.

Množství u položek ve vazbách pro import je přebíráno poměrem množství mezi položkami v ceníku. V případě
poptávky může být systém vyzeb mezi položkami odlišný a tím i chybně interpretováno množství u položek ve
vazbách pro import. Proto je nutné toto množství zkontrolovat podle položek z poptávky v horní tabulce s možností
editace množství vazeb pro import v pravém dolním rohu okna.

Po potvrzení spárování vazeb tlačítkem "OK" se toto okno opětovně zobrazí pro další položku z horní tabulky:
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Dříve spárovaná položka z horní tabulky je již nahrazena vybranou položkou z vazeb pro import (zaškrtávací
rámeček je prázdný), takže se aktuálně provádí spárování další (zaškrtnuté) položky. Postup spárování je shodný
jako u předchozího okna.

Po importu položek do rozpočtu provedeme standardním způsobem jejich nacenění. Lze k tomu využít i
funkci převzetí ceny z ceníku hlavního okna. To umožní nejen převzít cenu k položce, která nebyla dohledána v
ceníku, ale i doplnění čísla a názvu do Názvu 2 položky. Následně je možné takovou položku uložit do ceníku v
hlavním okně pro její další použití a tudíž i dohledání v poptávkách. Toto uložení provede funkce "Aktualizace
neníku" z kontextového menu na vybraných položkách. 

Další možností je nahrazení položky jinou z ceníku a to i včetně navázaných položek, případně definování pevné
ceny u položek v rozpočtu. V případě nahrazení položek je nutné dát pozor na navázané položky. 

Pokud jsou do rozpočtu převzaty navázané položky z poptávky, při dohledání prací a jejich výměně včetně
navázaných položek je zapotřebí kontrolovat, zda dohledaná montážní položka má také navázaný materiál. Pokud
ano, bude při zaškrtnutí volby "Nahradit včetně navázaných položek" také v rozpočtu automaticky nahrazen.

V rozpočtu se po importu naplní číselník listů poptávek, ve kterém jsou definovány soubory a listy, ze kterých bylo
do rozpočtu importováno a do kterých bude obsah rozpočtu exportován.

V rozpočtu s poptávkou z XLS souboru je u položek záložka "Poptávka". Ta může mít několik stavů, které jsou
sigmalizovány jejím vzhledem. Pokud je na záložce barevná ikona, tato položka se exportuje do souboru s
poptávkou podle níže uvedených parametrů (soubor, list a číslo řádku).

Pokud je ikona poptávky černobílá a text "Poptávka" tučně černě, nejsou informace o exportu položky vyplněny,
protože se exportují společně na řádek s navázanéu položkou.
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Pokud je ikona poptávky černobílá a text "Poptávka" tučně červeně, nejsou informace o exportu položky
vyplněny, protože se tato položka neexportuje. Pokud ji chceme exportovat, vyplníme níže uvedené parametry
kam exportovat (soubor, list a číslo řádku).

Pokud chceme do cílového XLS souboru doplnit celou položku, která tam není, je možné ji vytvořit již v rozpočtu
OCEP a definovat jí, kam má být následně vyexportována. To se provede přímo na této položce v okně rozpočtu
na záložce "Poptávka".

Po importu položek poptávky do rozpočtu jsou tyto údaje již automaticky vyplněny na základě spárování položek
a sloupců XLS souboru. Editace těchto údajů je implicitně zablokována, aby si uživatel "nerozházel" správné
informace k exportu položky. Pokud položka nebyla importována z XLS souboru a údaje ještě nejsou vyplněny,
lze tyto údaje rovnou editovat, jinak se musí editace zpřístupnit stiskem talčítka "Editace napojení".

V levé horní části záložky je combobox Soubor, ve kterém je název XLS souboru s poptávkou. Stiskem tlačítka
se dvěma šipkami za comboboxem se otevře číselník listů XLS poptávek, ze kterého můžeme vybrat určení
souboru a listu s XLS poptávkou.. Pokud po rozbalení comboboxu není požadovaný XLS soubor dostupný,
provedeme jeho načtení v číselníku listů poptávek výběrem po stisku tlačítka "Načíst soubor".

Naimportované položky z poptávky můžeme třídit standardním způsobem podle čísla položky nebo podle názvu.
Při vypnutém třídění položek je jejich pořadí v rozpočtu podle pořadí v XLS poptávce.

V comboboxu "List" zadáme název listu, kam se bude položka exportovat a do pole "Řádek" číslo řádky tohoto
listu. Po spuštění exportu program provádí kontrolu, aby nedošlo k duplicitě exportu infirmací od jednotlivých
položek (vzhledem k možnosti ručního nastavení exportu se kontroluje, zda nedochází k duplicitě exportu více
položek na stejný řádek stejného listu). 
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Po importu položek z poptávky do rozpočtu provedeme jejich nacenění. S dohledanou montážní položkou se do
rozpočtu přenesou vlastnosti jejího ceníku z hlavního okna OCEP včetně případných přirážek. Pokud se položky
nedohledají, založí se v rozpočtu ceník s vlastnostmi definovanými v okně Možnosti pro ručně zakládané
montážní ceníky. U nedohledaných montážních položek, které byly naimportovány do rozpočtu z poptávky
provedeme jejich nacenění podle nastavení ve vlastnostech ceníku. To je implicitně podle hodinové sazby, takže 
zadáním montážního času za jednotku v Detailu položky, nebo stanovením pevné prodej ní ceny. Po
korektním zadání informace, která vede ke stanovení ceny za montáž, zmizí tučné červené zvýraznění položky v
tabulce, které signalizuje nevyplněnou cenu.

U materiálových položek můžeme provést jejich nacenění obdobným způsobem. V Detailu položky můžeme
vyplnit její pevnou prodejní cenu. To stačí pro nacenění poptávky, ale není to kompletní informace k výpočtu
nákladové ceny rozpočtu. Tím je ještě nákupní cena. Pokud se nechceme zabývat nákupní cenou a položka v
tabulce je stále zvýrazněna tučně červeně, je to způsobeno nastavením v "Možnostech" hlavního okna na záložce
"Obecné" zaškrtnutím volby "Signalizovat v tabulce nulovou a vyšší nákupní cenu než je cena prodejní".
Zrušením tohoto zaškrtnutí přestane být položka v tabulce zvýrazněna. Materiálové položky můžeme jednoduše
dohledat ve funkci Nahradit z importovaných ceníků v hlavním okně OCEP. Filtrováním položek podle zadaných
kritérií (ve vyhledávací okně - Vybrat vše) zúžíme výběr až najdeme požadovanou položku, kterou nahradíme tu z
rozpočtu.

Pokud budeme u materiálových položek zadávat pevnou cenu, musíme si být vědomi toho, že přirážky,
i když jsou v rozpočtu uvedeny a mají se počítat, neovlivňují položky s pevnou cenou - "jsou v nich již
zahrnuty". Totéž platí pro montážní položky, pokud mají přirážky rozpuštěné do položek a mají
definované pevné ceny.

Jakmile bude rozpočet "vyladěný" podle našich představ, provedeme jeho export do zdrojového XLS/XLSX
souboru. To se provede z menu "Nástroje" volbou "Export poptávky" v okně tohoto rozpočtu.

Zobrazí se okno, kde jsou přednastavené údaje o tom, kam se má provádět export. Pokud se požadovaný soubor
v tomto umístění najde, je to potvrzeno zelenou fajfkou. Pokud cílový soubor v daném umístění (místě, odkud se z
poptávky importovalo do rozpočtu) není, je to signalizováno červeným křížkem. V takovém případě můžeme
stiskem tlačítka "Vybrat" najít cílový soubor a následně tlačítkem "OK" zahájit proces exportu. Po úspěšně
provedeném exportu se otevře cílový soubor pro kontrolu vyexportovaných dat.

3.2.7 Okno rozpočtu

3.2.7.1 Položky

V modulu "Položky" okna rozpočtu se evidují vybrané položky montážních ceníků (ceníků prací), položky
materiálů, dodávek a hodinových zúčtovacích sazeb (HZS). V levé části okna je členění položek, v pravé části
tabulka s položkami vybrané skupiny v členění a pod tabulkou na záložkách další doplňující informace k vybrané
položce z tabulky, které tam lze editovat (na záložce "Detail"). V případě potřeby (podle typu položek) jsou
doplňující informace i na dalších záložkách ("Vazby" a "Poznámky"). Na záložce "Poznámky" může být u
každé položky definován libovolný text k položce neomezené délky. Tento text se podle nastavení na záložce
tiskne nebo netiskne na sestavě položek. Pokud se poznámka tiskne, je signalizována na ikoně položky
písmenem "P". Netisknutelná poznámka má u ikony má "P". Existence poznámky je signalizována i přímo na
ikoně záložky.

Položky ceníků prací:
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U montážních položek (prací) je v tabulce zobrazeno:

Značka (Zn. - značka pro začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako
samostatná část rozpočtu)

Číslo (katalogové číslo položky - kód specifikující ceník a jeho konkrétní položku)

Název (popis montáže)

Množství (zadané množství montážní položky v rozpočtu)

Cena včetně přirážek (celková spočítaná montážní cena položky včetně vybraných přirážek definovaných
pro aktuální montážní ceník)

Pod tabulkou je záložka "Detail" na které jsou všechny informace vybrané položky z tabulky. Zde je možné tyto
údaje editovat.

Číslo (katalogové číslo položky - kód specifikující ceník a jeho konkrétní položku - maximálně 30 znaků)

Hmotnost (hmotnost montovaného materiálu v tunách)

DPH (hodnota sazby DPH montážní položky)

Název (popis montáže - maximálně 250 znaků)

Název 2 (alternativní popis montáže, pokud je vyplněn, může se použít jako alternativa při tisku  - maximálně
250 znaků)

Jednotka (jednotka montážní položky)

Množství (zadané množství montážní položky)

Časová norma (normativní spotřeba času na jednotku montáže)

Ceníková cena (ceníková cena)

Pevná cena (pevně definovaná cenu za montáž), která je signalizována v tabulce u ikony položky červeným
písmenem "C". Pokud je na ceník definována přirážka, která má být rozpuštěna do položek, neovlivňuje tato
přirážka položky s definovanou pevnou cenou.

Značka (začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako samostatná část
rozpočtu)

Koeficient fakturace (koeficient na přepočet fakturační montážní ceny na demontáž (položka je považována
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za demontáž, pokud je jeden z koeficientů <1))

Koeficient mezd (koeficient na přepočet mezd za montáž na mzdy za demontáž (položka je považována za
demontáž, pokud je jeden z koeficientů <1))

dále jsou tu údaje spočítané (za modrým textem)

Cena za montáž (spočítaná dle aktuálního nastavení ve Vlastnostech ceníku, do kterého položka patří,
povýšená o přirážky montáží rozpuštěné do položek)

Cena za montáž celkem (spočítaná dle aktuálního nastavení ve Vlastnostech ceníku, do kterého položka
patří, povýšená o přirážky montáží rozpuštěné do položek a zadaného množství)

Cena včetně přirážek celkem (celková cena za montáž včetně vybraných přirážek, které se nerozpouští do
položek, definovaných pro aktuální montážní ceník)

Cena včetně přirážek a materiálů celkem (celková cena včetně vybraných přirážek a navázaných
materiálů v nastaveném množství včetně jejich přirážek)

Za editační buňkou druhého názvu je tlačítko se dvěma šipkami "<<". Po jeho stisku se do druhého textového
pole názvu nakopíruje obsah hlavního názvu. Druhý název umožňuje alternativní popis položky, který je možno
tisknout místo základního, nebo společně s ním. Po nakopírování základního názvu, lze např. odstranit konkrétní
specifikaci výrobku...

Tlačítko se dvěma šipkami "<<" je i za editační buňkou "Časová norma". Po jeho stisku program doplní do
časové normy aktuální montážní položky hodnotu spočítanou z ceníkové ceny, indexu a hodinové sazby.

Tlačítko se dvěma šipkami "<<" je i za editační buňkou "Ceníková cena". Po jeho stisku program doplní do
ceníkové ceny hodnotu spočítanou z časové normy, hodinovky a indexu.

Tlačítko za editační buňkou "Množství" a "Značka" umožní změnu (množství a značky) aktuální položky z
tabulky včetně jejích navázaných položek.

Přímo z rozpočtu můžeme aktualizovat položky do modulu "Ceníky" hlavního okna programu. Akce se vyvolá po
stisku tlačítka "Aktualizace ceníku" v pravém dolním rohu na záložce "Detail". Pokud v ceníku již položka
existuje, může být aktualizována po její změně v rozpočtu. Pokud v hlavním okně neexistuje a do rozpočtu byla
například dopsána ručně, může být uložena do hlavního okna OCEP pro další použití.

Další záložkou u montážní položky je záložka "Vazby". Tam jsou zobrazeny navázané položky (materiál a
dodávky) k aktuálně vybrané montážní položce. Existence navázaných položek je signalizována sponkou u
položky v tabulce i ikonou na záložce "Vazby".

Položky materiálů a dodávek:
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U položek materiálu a dodávek je v tabulce zobrazeno:

Značka (Zn. - značka pro začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako
samostatná část rozpočtu)

Mezi ikonou položky (žárovkou) a značkou může být zobrazena ikona , která signalizuje u položky
vyplněný dlouhý popis nebo obrázek včetně indikace tisku obrázku v rámci sestavy materiálu. Tyto údaje,
kromě dalších, najdeme na záložce Detail 2. Obrázek a dlouhý popis položky můžeme zobrazit i přímo
na tabulce položek, když se kurzorem myši postavíme na tuto ikonu.

Číslo (katalogové číslo položky - kód výrobce nebo velkoobchodu)

Název (popis materiálu)

Množství (zadané množství položky v rozpočtu)

Cena včetně přirážek (celková spočítaná prodejní cena navýšená o přirážky)

Pod tabulkou je záložka "Detail" na které jsou všechny informace vybrané položky z tabulky. Zde je možné tyto
informace editovat.

Číslo (katalogové číslo položky - kód výrobce nebo velkoobchodu - maximálně 30 znaků)

Dodavatel (zkratka dodavatele z adresáře firem)

DPH (hodnota sazby DPH položky)

Název (popis materiálu - maximálně 250 znaků)

Název 2 (alternativní popis materiálu, pokud je vyplněn, může se použít jako alternativa při tisku  - maximálně
250 znaků)

Jednotka (jednotka položky materiálu)

Množství (zadané množství položky v rozpočtu)

Nákupní cena (nákupní cena materiálu bez DPH - jeden z podkladů pro výpočet nákladové ceny rozpočtu)

Prodejní cena (spočítaná jednotková prodejní cena položky z nákupní ceny a skupinového nebo položkového
rabatu, případně ručně zadaná prodejní cena)

Pevná prodejní cena (pokud je nastavena pevná prodejní cena (je nenulová), prodává se položka za tuto
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nastavenou cenu a její nastavení je signalizováno u ikony položky červeným písmenem "C". Pokud je na
ceník definována přirážka, která má být rozpuštěna do položek, neovlivňuje tato přirážka položky s
definovanou pevnou cenou.

Recyklační příspěvek částka určená na recyklaci jednotky výrobku, která je již obsažena v jeho nákupní
ceně

Značka (Zn. - značka pro začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako
samostatná část rozpočtu)

dále jsou tu údaje spočítané (za modrým textem)

Prodejní marže (obchodní přirážka položky = prodejní pultová cena - nákupní cena)

Nákupní cena celkem (jednotková nákupní cena * zadané množství)

Prodejní cena celkem (jednotková prodejní cena * zadané množství)

Prodejní cena celkem včetně přirážek ((jednotková prodejní cena * zadané množství) navýšené o přirážky
materiálu, které se nerozpouští do položek)

Za editační buňkou druhého názvu je tlačítko se dvěma šipkami "<<". Po jeho stisku se do druhého textového
pole názvu nakopíruje obsah hlavního názvu. Druhý název umožňuje alternativní popis položky, který je možno
tisknout místo základního, nebo společně s ním. Po nakopírování základního názvu, lze např. odstranit konkrétní
specifikaci výrobku...

Tlačítko se dvěma šipkami "<<" je i za editační buňkou "Nákupní cena". Po jeho stisku si program vyžádá
zadání slevy z prodejní ceny [%] a ze slevy a prodejní ceny dopočítá cenu nákupní. Zadanou hodnotu slevy si
program pamatuje pro další přepočet dokud se program OCEP neukončí.

Tlačítko se dvěma šipkami "<<" je i za editační buňkou "Prodejní cena". Po jeho stisku si program vyžádá
zadání prodejní přirážky (rabatu) [%] a z tohoto rabatu a nákupní ceny dopočítá cenu prodejní. Zadanou hodnotu
prodejní přirážky si program pamatuje pro další přepočet dokud se program OCEP neukončí.

Tlačítkem se třemi tečkami "..." za editační buňkou "Množství" a "Značka" umožní změnu (množství a značky)
aktuální položky z tabulky včetně jejích navázaných položek.

Tlačítko "Vytvořit požadavek" v detailu aktuální položky zajistí přenos požadované položky do požadavků v
hlavním okně programu OCEP. Z požadavků v hlavním okně se připravují položky na objednávku pro dodavatele.
Při tvorbě požadavku se zadává datum, kdy má být tento materiál připraven k vyskladnění. Přístupnost tlačítka 
"Vytvořit požadavek" je vázána na zakoupený modul "Sklady" programu OCEP.

Přímo z rozpočtu můžeme aktualizovat položky modulu "Ceníky" hlavního okna programu. Akce se vyvolá po
stisku tlačítka "Aktualizace ceníku >>" v pravém dolním rohu na záložce "Detail". Pokud v ceníku již položka
existuje, může být aktualizována po její změně v rozpočtu. Pokud v hlavním okně neexistuje a do rozpočtu byla
například dopsána ručně, může být uložena do hlavního okna OCEP pro další použití.

Záložka "Detail 2" položky materiálu nebo dodávky:
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Na záložce "Detail 2" mohou být další doplňující údaje k položce:

Číslo (katalogové číslo položky - kód výrobce nebo velkoobchodu - maximálně 30 znaků)

Název (popis materiálu - maximálně 250 znaků)

Název 2 (alternativní popis materiálu, pokud je vyplněn, může se použít jako alternativa při tisku  - maximálně
250 znaků)

Tyto údaje jsou totožné, jako na záložce "Detail". Dále je to:

EAN (jednoznačné identifikační číslo výrobku - maximálně 30 znaků)

Popis (dlouhý popis položky)

E-shop (odkaz na internetové stránky daného velkoobchodu (o jehož ceník se jedná) s detailem výrobku.
Přechod do e-shopu se provede stiskem tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou.)

Obrázek (odkaz na soubor s obrázkem umístěným na internetu, nebo na lokálním disku počítače. Tlačítko se
dvěma šipkami za editační buňkou zobrazí obrázek v asociovaném systémovém prohlížeči. Náhled obrázku je
vidět i na této záložce s možností zaškrtnout, že chceme i obrázek u této položky na tiskové sestavě. To,
jakým způsobem a v jaké velikosti se bude obrázek tisknout se nastavuje v možnostech tisku rozpočtu.
Obrázek se do rozpočtu přenese s položkou, nebo jej lze přetáhnout myší do editační buňky "Obrázek" nebo
do prostoru jeho zobrazení z libovolného umístění v počítači.)

Výrobce (název výrobce)

Kód výrobce (kódové označení výrobce)

Tyto údaje jsou s položkou přeneseny do rozpočtu z ceníků hlavního okna, pokud jsou v tomto ceníku obsaženy,
nebo mohou být pořízeny ručně přímo v rozpočtu, nebo tam pouze editovány.

Další záložkou u položky materiálu nebo dodávky je záložka "Vazby". Tam je zobrazena navázaná položka práce
k aktuálně vybrané položce. Existence navázané položky je signalizována sponkou u položky v tabulce i ikonou
na záložce "Vazby". V rozpočtu může být navázána ve směru od materiálu nebo dodávky k montáži pouze jedna
položka.

Položky ceníku HZS:
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U položek HZS (hodinová zúčtovací sazba) je v tabulce zobrazeno:

Značka (Zn. - značka pro začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako
samostatná část rozpočtu)

Číslo (katalogové číslo položky)

Název (popis práce)

Množství (zadané množství položky v rozpočtu)

Cena (celková cena položky - sazba za hodinu práce * počet hodin)

Pod tabulkou je záložka "Detail" na které jsou všechny informace vybrané položky z tabulky. Zde je možné tyto
informace editovat.

Číslo (katalogové číslo položky - maximálně 30 znaků)

DPH (hodnota sazby DPH položky)

Název (popis práce - maximálně 250 znaků)

Cena (cena za hodinu montáže)

Množství (zadané množství položky HZS - počet hodin)

Značka (začlenění položek do uživatelsky definovaných skupin, které mohou fungovat jako samostatná část
rozpočtu)

dále je tu spočítaná hodnota (za modrým textem)

Celková cena (spočítaná dle sazby na hodinu a zadaného množství)

Tlačítko "Mzdy" umožní vytvořit podklady pro zpracování mezd z aktuální položky HZS. Přístupnost tlačítka je
vázána na zakoupený modul "Mzdy" programu OCEP. Pokud jsou u položky připravené nebo již rozdělené mzdy
pracovníkům (montérům), je to signalizováno ikonou u položky v tabulce a celkový počet hodin a mezd je
zobrazen za tlačítkem "Mzdy" na záložce "Detail". Další informace v kapitole Mzdy v rozpočtu.

Přímo z rozpočtu můžeme aktualizovat položky modulu "Ceníky" hlavního okna programu. Akce se vyvolá po
stisku tlačítka "Aktualizace ceníku >>" v pravém dolním rohu na záložce "Detail". Pokud v ceníku již položka
existuje, může být aktualizována po její změně v rozpočtu. Pokud v hlavním okně neexistuje a do rozpočtu byla
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například dopsána ručně, může být uložena do hlavního okna OCEP pro další použití.

Pro vyhledání položky v rozpočtu slouží standardní vyhledávací dialog, který se vyvolá kombinací kláves Ctrl+F,

ikonou  na nástrojové liště nebo volbou "Najít" z menu "Úpravy".

3.2.7.2 Subdodávky

Subdodávky jsou externí činnosti druhých firem, které účetně procházejí rozpočtem (např. zemní práce, revize…).
V modulu "Subdodávky" je tabulkový pohled na jejich seznam a pod ním "Detail" aktuální položky subdodávek.

Ťuknutím pravého tlačítka myši na seznamu subdodávek (v tabulkovém pohledu) program zobrazí aktuální nabídku
(kontextové menu), ve které jsou všechny činnosti potřebné pro práci v tomto modulu.

Kopírovat do rozpočtu

Zkopíruje aktuální položku nebo více označených položek do jiného rozpočtu.Tato volba je jako výchozí i pro
zmáčknutí klávesy Enter na tabulce s položkami.

Přesunout do rozpočtu
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Přesune aktuální položku nebo více označených položek do jiného rozpočtu.

Klonovat

Vytvoří duplikát aktuální položky, nebo více označených položek. Totéž se provede i kombinací akceleračních
kláves Ctrl+D.

Nová položka

Založí mezi subdodávky nový záznam, ve kterém vyplní značku a DPH. Ostatní údaje subdodávky se editují v
"Detailu" pod seznamem subdodávek. Je to název – popis subdodávky, nákupní cena (cena, za kterou
subdodávku nakupujeme) a naše prodejní cena. Prodejní cenu můžeme dopočítat zadáním obchodní přirážky [%]
k nákupní ceně. Dialog výpočtu se vyvolá po stisku tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou prodejní ceny.

Nákupní cena vstupuje do kalkulací rozpočtu. Prodejní cena vstupuje do rekapitulace, kde se počítá celková cena
rozpočtu. Další informací u položky je datum a její zařazení v rekapitulaci (URN – upravené rozpočtové
náklady nebo VRN – vedlejší rozpočtové náklady).

Odstranit

Provede (s dotazem) odstranění všech označených položek. Totéž lze provést z klávesnice stiskem Delete.

Vybrat vše

Provede výběr všech položek v seznamu subdodávek. Stejně funguje kombinace akceleračních kláves Ctrl+A.

Invertovat výběr

Invertuje výběr položek v seznamu subdodávek. Nevybrané vybere a u vybraných zruší výběr.

Okno mezivýsledků rozpočtu zobrazuje celkové součty všech subdodávek aktuálního rozpočtu nebo subdodávek
pro aktuální značku, pokud je v okně rozpočtu aktuální značka vybrána.

3.2.7.3 Vlastní náklady

Vlastní náklady v systému OCEP slouží k evidenci skutečných nákladů, které provází konkrétní zakázku. Mohou
jimi být např.: cestovné, diety, ubytování montérů… V modulu "Vlastní náklady" je tabulkový pohled na jejich
seznam a pod ním "Detail" aktuální položky.
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Ťuknutím pravého tlačítka myši na seznamu vlastních nákladů (v tabulkovém pohledu) program zobrazí aktuální
nabídku (kontextové menu), ze kterého můžeme vybrat požadovanou činnost.

Kopírovat do rozpočtu

Zkopíruje aktuální položku nebo více označených položek do jiného rozpočtu.Tato volba je jako výchozí i pro
zmáčknutí klávesy Enter na tabulce s položkami.

Přesunout do rozpočtu

Přesune aktuální položku nebo více označených položek do jiného rozpočtu.

Klonovat

Vytvoří duplikát aktuální položky, nebo více označených položek. Totéž se provede i kombinací akceleračních
kláves Ctrl+D.

Nová položka

Založí mezi vlastní náklady nový záznam, ve kterém vyplní značku a DPH. Ostatní údaje vlastních nákladů se
editují v "Detailu" pod jejich seznamem. Je to název – popis vlastních nákladů, cena (cena bez DPH, která tvoří
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náklady rozpočtu). Tato cena je vstupem do kalkulace rozpočtu. Pokud s investorem nasmlouváme přeúčtování
vlastních nákladů, stačí těmto položkám určit jejich zařazení v rekapitulaci (URN – upravené rozpočtové
náklady nebo VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Pokud vybereme "Nefakturovat", tato položka nebude
přeúčtovaná investorovi v rekapitulaci, bude pouze naším nákladem. U vlastních nákladů můžeme evidovat i jejich
datum (např. evidenci jednotlivých jízd, jakým vozidlem a pod.).

Odstranit

Provede (s dotazem) odstranění všech označených položek. Totéž lze provést z klávesnice stiskem Delete.

Vybrat vše

Provede výběr všech položek v seznamu vlastních nákladů. Stejně funguje kombinace akceleračních kláves Ctrl
+A.

Invertovat výběr

Invertuje výběr položek v seznamu. Nevybrané vybere a u vybraných zruší výběr.

Okno mezivýsledků rozpočtu zobrazuje celkové součty všech vlastních nákladů aktuálního rozpočtu nebo
vlastních nákladů pro aktuální značku, pokud je v okně rozpočtu aktuální značka vybrána.

3.2.7.4 Rekapitulace

Rekapitulace je krycí list rozpočtu. Zmáčknutím tlačítka "Rekapitulace" vstupujeme do modulu, který posbírá
veškeré údaje pro výpočet celkové ceny tohoto rozpočtu. Pokud je v pravém horním rohu okna rozpočtu vybraná 
aktuální značka, provádí se výpočet rekapitulace jen pro tuto značku (nebo více značek). Pokud není nastavena
žádná aktuální značka, provádí se výpočet rekapitulace pro kompletní rozpočet.

Vlastní rekapitulace je rozdělena do jednotlivých kapitol (A, B, C...).

Kapitola "UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"

- obsahuje součty za jednotlivé montážní ceníky, navázané materiály, ostatní (nenavázané materiály), dále
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subdodávky, vlastní náklady a přirážky, u kterých je řečeno, že mají být vyčísleny v této části rekapitulace

Kapitola "HZS"

- obsahuje součet položek rozpočtu účtovaných v hodinové zúčtovací sazbě

Kapitola "DODÁVKA ZAŘÍZENÍ"

- obsahuje dodávky zařízení (větší technologické celky – rozvaděče, bojlery, akumulační kamna…) a přirážky
dodávek, u kterých je řečeno, že mají být vyčísleny v této části rekapitulace

Kapitola "VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"

- obsahuje přirážky rozpočtu, vlastní náklady, subdodávky a přirážky, u kterých je řečeno, že mají být vyčísleny
v této části rekapitulace

Pod tabulkou rekapitulace je text popisu aktuální položky z tabulky rekapitulace. Tam je možné tyto
přednastavené texty modifikovat. Provedené změny se ihned zobrazí v tabulce rekapitulace.

Na další řádce máme možnost zadat konečnou slevu z celkové ceny rozpočtu a to buď v % nebo v aktuální
měně rozpočtu. Po zadání výše slevy v aktuální měně, je výše slevy okamžitě přepočtena na %. Slevu lze zadat
pouze v případě, že děláme rekapitulaci za celý rozpočet (bez vybrané aktuální značky).

Pod slevou jsou celkové výsledky rozpočtu. Pokud je v možnostech nastaveno zaokrouhlení rozpočtu a výsledná
cena nevyjde dle předpisu zaokrouhlení, vyčíslí program "Haléřové vyrovnání", pomocí kterého se docílí
požadovaného zaokrouhlení.

Cena bez DPH, která je výsledkem rekapitulace je jedním ze vstupů pro výpočet kalkulace (ziskovosti) zakázky.

Stiskem pravého tlačítka myši na seznamu položek rekapitulace získáme volbu "Závěrečný text rekapitulace".
Tento text lze buď vybrat z číselníku nebo jej na doklad pořídit ručně. Po výběru položky z menu dostáváme okno
pro ruční zadání příslušného textu. Stiskem tlačítka "Vybrat" se zobrazí číselník předdefinovaných textů pro
rekapitulaci, ze kterého můžeme vybrat požadovaný text. Po zmáčknutí tlačítka "OK" se tento text vloží na
aktuální pozici kurzoru (tím můžeme kombinovat vkládání několika textů do jednoho výsledného) a dále tento text
můžeme ručně modifikovat. Takto připravený text je uložen společně s rozpočtem a společně s rekapitulací se i
tiskne. Text může být automaticky předvyplněn podle nastavení v číselníku.

Z kontextového menu na tabulce můžeme volbou Možnosti otevřít nastavení možností rozpočtu, které ovlivňují
výpočet jeho ceny. Okno Možnosti otevřeme i pomocí kombinace kláves Ctrl+J.

Pokud je v rekapitulaci rozpočtu položka "OSTATNÍ MATERIÁL", jedná se součet všech materiálů v rozpočtu,
které nejsou navázány na žádné položky montážních ceníků (byly do rozpočtu nataženy samostatně bez
montáží, nebo vazby na ně byly v rozpočtu ručně zrušeny, např. příslušná navázaná montážní položka byla
smazána…). Z takovýchto položek materiálu se nepočítají přirážky na montážní ceníky, u kterých je řečeno, že
se mají počítat z příslušného montážního ceníku a z materiálů na tyto položky navázaných. Jedná se například o
přirážku "PPV – podíl přidružených výkonů", "GZS" atd. Vazby mezi položkami v rozpočtu je možno kdykoliv
upravovat.

Tlačítkem "Optimalizace ceny" v pravém dolním rohu se otevře okno, ve kterém lze uživatelsky konfigurovat
výslednou cenu, která se následně rozpustí do stávajících položek rozpočtu.

3.2.7.5 Kalkulace

V modulu "Kalkulace" okna rozpočtu jsou počítány celkové náklady tohoto rozpočtu. Pokud je v rozpočtu
nastavena nějaká aktuální značka, provádí se kalkulace jen pro tuto značku. Pokud není nastavena žádná
aktuální značka, provádí se výpočet kalkulace celého rozpočtu. Odečtením spočítaných nákladů od výsledku
rekapitulace dostáváme zisk rozpočtu, který je vyčíslen v korunách a v procentech.
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Pro výpočet kalkulace jsou předpřipraveny tyto údaje:

VM - výdaje za materiál (nákupní ceny materiálů v rozpočtu)

PM - účtované přirážky za materiál

VD - výdaje za dodávky (nákupní ceny dodávek v rozpočtu)

PD - účtované přirážky za dodávky

MZ - skutečně vyplacené mzdy (tento údaj program doplní až když jsou mzdy vyplaceny montérům, celkové
mzdy na zakázce jsou součtem mezd z jednotlivých montážních ceníků v okně mezivýsledky a mzdou za
práce v HZS)

SD - výdaje za subdodávky

VN - vlastní (vedlejší) náklady

Při tvorbě nabídkového rozpočtu je zapotřebí kalkulovat i s případnou částkou, která bude následně vyplacena
montérům. Tlačítko za editační buňkou "Skutečně vyplacené mzdy" spočítá a doplní do této buňky mzdy, tak
jak právě aktuálně v tomto rozpočtu vycházejí a to s ohledem na výpočet kalkulace pro vybrané aktuální značky,
nebo pro celý rozpočet. Program sečte úkolové mzdy jednotlivých montážních ceníků v rozpočtu dle způsobu
jejich výpočtu, který je nastaven ve "Vlastnostech" každého montážního ceníku v rozpočtu. K této částce je
připočtena i kalkulovaná mzda ze zadaných položek "HZS – hodinové zúčtovací sazby". Mzdy z položek HZS
se pro účel této kalkulace počítají z celkového času u těchto položek HZS a mzdové sazby na hodinu, nastavené
v rozpočtu v menu "Nástroje" volbě "Možnosti" na záložce "Rozpočet" v rámečku "Výpočet mezd".

Takto spočítanou částku program po stisku tohoto tlačítka doplní do editační buňky "Skutečně vyplacené
mzdy" a provede přepočet rozpočtu a zobrazení údaje s kalkulovanými mzdami. Při ukládání rozpočtu je však
tento údaj vymazán a nahrazen skutečně vyplacenými mzdami (pokud nebyly žádné mzdy skutečně vyplaceny,
bude tam nula).

Dalším vstupním parametrem pro výpočet kalkulace jsou režie montážní firmy. Jsou to:

SPR - správní režie (%)
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SKR - skladová režie (%)

VYR - výrobní režie (%)

Tyto režie se kalkulují na základě určitých ekonomických pravidel - úvěrů ke splácení, mezd, odvodů sociálního,
důchodového a zdravotního pojištění… Režie jsou do rozpočtu přenášeny z nastavení v možnostech hlavního okna
programu na záložce "Rozpočty". Tam lze přednastavit pro výpočet kalkulace firemní režie (správní,
skladovou a výrobní), i vlastní kalkulační vzorec, podle kterého je kalkulace v rozpočtu počítána. Zkratky použité
v kalkulačním vzorci jsou zkratky použité u jednotlivých položek modulu "Kalkulace" okna rozpočtu.

Pod kalkulačním vzorcem je výsledek rekapitulace (fakturační cena bez DPH). Odečtením nákladů, které
vycházejí ze vstupů do kalkulačního vzorce vychází zisk rozpočtu. Pod ikonou (vyjadřující spokojenost
s ekonomickými výsledky rozpočtu) je procentní vyčíslení zisku. Při editaci údajů v modulu Kalkulace se
okamžitě přepočítává její výsledek.

3.2.8 Tiskové sestavy rozpočtu

3.2.8.1 Tisk

Tisk je možné vyvolat z menu "Soubor" volbou "Tisk", pomocí akceleračních kláves Ctrl+P, nebo výběrem ikony

 na nástrojové liště. Následně se otevře okno, ve kterém můžeme vybrat požadovanou tiskovou sestavu a
nastavit parametry tisku.

V rámci rozpočtu se nabízí tyto tiskové sestavy:

Titulní list rozpočtu – vytiskne základní informace o rozpočtu

Položky ceníku práce – vytiskne položky aktuálního montážního ceníku

Položky ceníku materiálů – vytiskne položky materiálů v rozpočtu

Položky ceníku dodávek – vytiskne položky dodávek v rozpočtu

Položky ceníku HZS – vytiskne položky hodinové zúčtovací sazby v rozpočtu

Položky ceníků prací – vytiskne položky všech montážních ceníků v rozpočtu

Položky všech ceníků – vytiskne položky všech montážních ceníků, materiálů, dodávek a HZS v rozpočtu

Subdodávky – vytiskne položky subdodávek v rozpočtu

Vlastní náklady – vytiskne položky vlastních nákladů v rozpočtu

Rekapitulace – vytiskne rekapitulaci rozpočtu (krycí list)

Rekapitulace + Položky všech ceníků – vytiskne rekapitulaci rozpočtu a položky všech montážních
ceníků, materiálů, dodávek a HZS

Titulní list + Rekapitulace + Položky všech ceníků – vytiskne titulní list rozpočtu, rekapitulaci a položky
všech montážních ceníků, materiálů, dodávek a HZS

Vyhodnocení – vytiskne kalkulaci (vyhodnocení) rozpočtu

Rozdělení mezd pracovníkům – vytiskne mzdy a hodiny v úkole a čase jednotlivých pracovníků

Produktivitu a výkony – vytiskne sestavu produktivity a výkonu jednotlivých pracovníků a celé zakázky

Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna
nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka,
se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě
můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá
požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s
výsledkem spokojeni.

V případě složené sestavy "Rekapitulace + Položky všech ceníků" nebo "Titulní list + Rekapitulace +
Položky všech ceníků" můžeme zaškrtnutím volby tisknout informaci o rozpočtu (číslo a název, případně popis a
značky) na začátku každého tiskového oddílu.
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Podle zvolené tiskové sestavy j sou v okně záložky s dalšími možnostmi nastavení této sestavy:

Odstránkovat po ceníku – provede odstránkování po každém ceníku

Oddělit sazby DPH – oddělí na sestavě položky s odlišnou sazbou DPH

Oddělit montáž a demontáž – oddělí na sestavě položky montáže a demontáže. Za demontáž je
považována montážní položka, která má koeficient demontáže < 1. Zadávání položek jako demontáž je dáno
nastavením "Povolit demontáž položek ceníku" ve Vlastnostech montážního ceníku, nebo ruční editací
hodnoty koeficientu demontáže v Detailu montážní položky v rozpočtu.

Oddělit za montážní ceníky – provede oddělení materiálů a dodávek na tiskové sestavě v návaznosti na
jednotlivé montážní ceníky

Poznámky k položkám – provede tisk poznámek k jednotlivým položkám alternativně dalším zaškrtnutím na
celou šíři stránky nebo jen v rámci sloupce názvu položky

Seznam značek – v rámci titulního listu rozpočtu vytiskne seznam použitých značek v aktuálním rozpočtu

Informace o investorovi – provede tisk informací o investorovi

Dlouhý popis položek – zaškrtnutím se provede tisk dlohého popisu položek, pokud je vyplněn (další
zaškrtnutí umožní tisk na celou šíři stránky)

Obrázek na nový řádek – zaškrtnutí umožní tisk obrázku položky na nový řádek s možností nastavení
velikosti obrázku při tisku

Poznámky rozpočtu – provede tisk poznámek k rozpočtu

Instrukce – provede tisk instrukcí k rozpočtu

Komunikace – provede tisk komunikace k rozpočtu

Razítko a podpis – provede v rekapitulaci a titulním listu rozpočtu tisk razítka a podpisu pracovníka, pokud
jej má pracovník v číselníku zadané



Jak co v OCEP udělat

© 2022 SELPO Broumy

239

Položky s nulovou cenou – na sestavě budou tištěny položky, které nemají vyplněnu cenu (cena=0)

Položky s nulovým množstvím – na sestavě budou tištěny položky s množstvím rovným nule

Navázané materiály a dodávky – navázané materiály a dodávky se budou tisknout na následující řádky za
montážní položku

Agregovat ceny navázaných položek – u montážní položky tiskne cenu včetně navázaných položek
materiálu a dodávek

V případě tisku montáží s navázanými položkami materiálů a dodávek nebo s agregovanými cenami
navázaných položek (dle nastavení na záložce "Práce" v okně nastavení tisku) jsou do cen navázaných
položek automaticky rozpuštěny jejich přirážky, které mají být (dle nastavení zobrazení přirážek) zobrazeny za
sestavou položek. Tyto přirážky jsou v tomto případě rozpuštěny i do nenavázaných materiálů a
dodávek. Tento stav zaškrtnutí volby je zobrazen i na záložce "Materiály" a "Dodávky", ale tam nelze měnit
toto nastavení tisku. To lze měnit pouze na záložce "Práce".

V rámečku "Sloupce" je tabulka, ve které je seznam sloupců, které je možné tisknout na dané sestavě. Před
názvem sloupce je zaškrtávací rámeček, ve kterém se zaškrtne příslušný sloupec, pokud jej chceme použít na
sestavě. Za zaškrtávacím rámečkem je pořadové číslo sloupce na právě definované sestavě. Tlačítky vedle názvů
sloupců je možno měnit jejich pořadí na sestavě (zleva 1 až X). Nad tlačítky je v "Záhlaví sloupce" nadpis, který
se bude tisknout v hlavičce vybraného sloupce na sestavě. V editační buňce lze tento název měnit. Znak "#" je na
tiskové sestavě nahrazen symbolem měny, protože rozpočty mohou být v různých měnách. Pod záhlavím
sloupce je editační buňka "Šířka sloupce", která uvádí šíři vyhrazenou pro vybraný sloupec. Šíři tohoto sloupce
zde lze také uživatelsky měnit. Program po provedené změně upraví šíře ostatních tištěných sloupců tak, aby
rovnoměrně zabíraly celou šíři nastavené tiskové strany. Pokud si uživatel nastaví pro tisk velké množství sloupců,
může se stát, že se do jednotlivých buněk příslušné informace nevejdou a tím bude vytištěná sestava ne zcela
korektně čitelná. V takovém případě je možné otočit orientaci papíru na šířku ve Vzhledu stránky.

Zaškrtávací rámeček "Tisknout" (pod tlačítky měnící pořadí sloupců) duplikuje výběr sloupce pro tisk z tabulky v
levé spodní části okna tisku. Doplňující combobox určuje, jakým způsobem se bude tisk provádět. Podle typu
sloupce se nabízí tyto možnosti:

Tisknout (sloupec) – provádí se pouze tisk sloupce bez mezisoučtů za sloupec

Tisknout (sloupec a součty) – provádí se tisk sloupce včetně mezisoučtů za sloupec

Tisknout (součty) – sloupec se netiskne, vytisknou se pouze jeho součty

Další možnosti úpravy tiskové sestavy najdeme ve Vzhledu stránky po stisku tlačítka "Vzhled stránky" a
nastavení písma na tlačítko "Písma".

Tlačítko "Náhled" vyvolá náhled zvolené tiskové sestavy s možností tisku a tlačítko "Tisk" otevře okno výběru
tiskárny s možností zadání počtu kopií a vlastní tisk.

Změny provedené v tomto okně se okamžitě zapisují do paměti a jsou ukládány společně s vlastním rozpočtem
do databáze. Znamená to, že příště máme v rozpočtu stejné nastavení tiskových sestav, které jsme provedli
v minulosti (naposledy). Pokud chceme vytisknout specifickou sestavu, ke které se běžně nechceme vracet,
provedeme to následujícím způsobem:

Před vstupem do tisku uložíme vlastní rozpočet z menu "Soubor" volbou "Uložit", kombinací kláves Ctrl+S, nebo

ťuknutím levého tlačítka myši na ikoně  "Uložit rozpočet". Následně vyvoláme tisk, provedeme požadované
specifické nastavení tisku a dokument vytiskneme. Po vlastním tisku ukončíme práci s rozpočtem bez jeho
uložení. Tím se informace o provedených změnách nastavení tisku nezapíší do souboru s rozpočtem.
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3.2.8.2 Vzhled stránky

Toto systémové okno slouží k nastavení vzhledu tiskové strany. Vyvolává se z rolety nabídky "Soubor" položkou
"Vzhled stránky", nebo přímo z okna tisku tlačítkem "Vzhled stránky". V horní části okna je graficky znázorněn
listu papíru s nastaveným okrajem stránky. Pod ním je nastavení velikosti a zdroje papíru. Dále se v tomto okně
nastavuje orientace papíru (tisk na výšku nebo na šířku) a jeho okraje (levý, pravý, horní a dolní).

Tlačítkem "OK" potvrzujeme toto nastavení. "Storno" ruší provedené změny a vrací se zpět do okna, odkud byl
"Vzhled stránky" volán.

3.2.8.3 Výběr tiskárny
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V horní části systémového okna je "Výběr tiskárny" a tlačítko "Vlastnosti". To vyvolá okno s možností
kompletního nastavení vybrané tiskárny. Dále lze v okně výběru tiskárny zadat rozsah stránek, které se mají
tisknout, počet kopií a způsob kompletace více několikastránkových sestav.

Tlačítko "OK" provede zvolený tisk sestavy a "Storno" vrátí zpět do okna možností tisku nebo do náhledu odkud
bylo okno voláno.

3.2.8.4 Písma

V okně "Písma" je možno vybrat font pro různé části tiskové sestavy včetně nastavení jeho dalších vlastností.

V okně lze nastavit písmo pro tyto části tiskové sestavy:

- Název firmy v záhlaví tiskové sestavy

- Další řádky záhlaví

- Informace o rozpočtu

- Název dokladu

- Závěrečné součty

- Názvy ceníků

- Názvy skupin

- Základní písmo

- Text před položkami

- Text na závěr dokladu

Veškeré nastavené hodnoty pro tisk se ukládají společně s rozpočtem, a jsou tudíž pro tento rozpočet k dispozici
i nadále.
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Pro výše uvedené části tiskové sestavy lze zvolit font (písmo), včetně jeho řezu a stylu (Tučné, Kurzíva,
Přeškrtnuté a Podtržené) a jeho barvu.

Tlačítkem "OK" potvrzujeme toto nastavení. Tlačítkem "Storno" rušíme provedené změny.

3.2.8.5 Náhled před tiskem

Pokud se náhled volá z okna tisku, zobrazí se vybraná specifikovaná tisková sestava. Pokud je náhled vyvolán v
okně rozpočtu ikonou na nástrojové liště, zobrazí se do náhledu tisková sestava "Rekapitulace + Položky všech
ceníků".



Jak co v OCEP udělat

© 2022 SELPO Broumy

243

V okně náhledu se zobrazí ukázka, jak bude vypadat sestava na tiskárně. V horní části okna je nástrojová lišta
s ovládacími tlačítky, podle velikosti okna může být na pravé straně a dole skrolovací lišta. Na nástrojové liště v
horní části okna jsou zleva tlačítka pro posun na první a předchozí stránku sestavy. Dále editační buňka pro
přesun na konkrétní stránku. Další možností na nástrojové liště je přesun na další a poslední stránku
sestavy. Posledním ovládacím prvkem na nástrojové liště náhledu je možnost zvolení velikosti zobrazení. To
lze nastavit v procentech, nebo přizpůsobením sestavy na šíři okna (Page Width), nebo na zobrazení celé stránky
(Whole Page).

Stiskem tlačítka "Tisk" se zobrazí okno výběru tiskárny s možností zadání počtu kopií a s vlastním tiskem.
Tlačítkem "Publikovat" můžeme uložit tiskové sestavy do formátu PDF, XLSX, DOCX, JPG, PNG, BMP, GIF a
TIFF. Export tiskové sestavy je podmíněn zakoupeným modulem Publikace. Tlačítko "Uzavřít" zavírá okno
náhledu.

3.2.8.6 Export tiskové sestavy

Tlačítkem "Publikovat" v okně náhledu dostaneme dialog, ve kterém vybereme formát souboru a místo, kam
uložit tiskovou sestavu. Tímto způsobem můžeme exportovat tiskovou sestavu konfigurovanou podle potřeby v
okně tisku do formátu PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG, BMP, GIF a TIFF. U formátů PDF, DOCX a XLSX je celá
sestava vyexportovaná do jednoho souboru. U formátů obrázku (JPG, PNG, BMP, GIF a TIFF) je co jedna stránka
sestavy to jeden soubor. Pro název souboru, do kterého se sestava exportuje je systémem přednastavena
kombinace čísla a názvu rozpočtu s názvem zvolené sestavy, který lze pochopitelně uživatelsky změnit. Po
vyexportování dat a vytvoření požadovaného souboru se otevře asociovaný program a zobrazí obsah exportu.

Export je podmíněn zakoupeným modulem Publikace.

Tyto výstupy jsou realizovány přes tiskový modul, kde ne všechno lze programově ošetřit. Na výstupech se
můžeme setkat s těmito problémy, které lze jednoduchým způsobem v konečném souboru uživatelsky opravit:

U výstupu do XLSX formátu je zapotřebí zkontrolovat a případně upravit víceřádkové texty poznámek a
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instrukcí k rozpočtu a poznámek k položkám.

Zviditelnění skryté části textu poznámky provedeme tažením oddělovače jednotlivých řádek, které jsou
zastoupeny rámečky s čísly řádek v levé části sestavy. Úprava výšky řádku se provede uchopením oddělovací
čáry (stiskem levého tlačítka myši) a její tažením myší požadovaným směrem (v našem případě dolů).
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U výstupu do DOCX může být potřeba upravit záhlaví a zápatí, aby nebylo mimo tisknutelnou oblast.

Po jednoduché úpravě záhlaví na jednom místě v dokumentu přímo v aplikaci Word je už záhlaví na všech
stránkách tiskové sestavy v oblasti tisknutelné stránky. Provedeme to ve Wordu přepnutím do záhlaví sestavy
například dvojitým stiskem levého tlačítka myši na záhlaví. Následně táhneme horní okraj záhlaví směrem dolů při
stisknutém levém tlačítku myši na aktivním okraji záhlaví na liště v levé horní části okna.
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Obdobným způsobem lze upravit i zápatí tiskové sestavy.

3.2.9 Úprava ceny rozpočtu

3.2.9.1 Změna přirážek v rozpočtu

Do rozpočtu jsou automaticky přenášeny všechny přirážky definované u jednotlivých ceníků v modulu "Ceníky"
hlavního okna OCEP. Jedná se o přirážky montážních ceníků z vlastností jednotlivých montážních ceníků. Dále
jsou to přirážky materiálů a dodávek definovaných ve vlastnostech ceníků materiálů. Se založením rozpočtu jsou
do něj automaticky přeneseny i "přirážky rozpočtů" definovaných v číselníku hlavního okna programu.

Nastavení hlavního okna funguje jako "šablona", která se kopíruje do nově zakládaných rozpočtů. V každém
rozpočtu lze pochopitelně nastavit cokoliv individuálně. To znamená, že s programem může pracovat i člověk
neznalý "rozpočtovacích pravidel" a zvyklostí a program se o vše potřebné postará sám. Lze jej jednoduše použít,
ale na druhou stranu přizpůsobit i zcela netradičním požadavkům. Vše záleží na znalostech konstrukce
programu, jak to všechno pracuje.

Přímo v rozpočtu lze měnit veškeré stávající přirážky a tvořit přirážky nové. Do nastavení přirážek v rozpočtu se
dostaneme výběrem příslušného ceníku prací, ceníku materiálu nebo ceníku dodávek. Na vybraném ceníku
zmáčkneme pravé tlačítko myši. Tím se zobrazí aktuální nabídka, ze které vybereme "Přirážky ceníku prací" (u
montážních ceníků), "Přirážky ceníku materiálů" (u ceníku materiálu) a "Přirážky ceníku dodávek" (u ceníku
dodávek), podle toho na jaké skupině kontextové menu vyvoláme. Samostatnou skupinou jsou "Přirážky
rozpočtu", které vyvoláme z menu "Číselníky" volbou "Přirážky". V následně zobrazeném okně je aktuální
seznam přirážek dané "kategorie". Výpočet rozpočtu se bude provádět pouze s těmi přirážkami, u kterých je to
jejich zaškrtnutím (před názvem přirážky v tabulce) řečeno (nebo zaškrtnutí "Použít přirážku při výpočtu
rekapitulace" v Detailu položky). Pod přirážkami je Detail aktuální přirážky, kde lze veškeré údaje přirážky
měnit. Pod tabulkou je tlačítko "Nová položka", které založí novou přirážku a tlačítko "Odstranit", které provede
na dotaz smazání aktuálně označených přirážek daného číselníku. Obě možnosti jsou k dispozici i v kontextovém
menu na tabulce.

Přirážka může být kladná, nebo záporná. Záporná přirážka je slevou z ceníku, na kterém je tato přirážka
počítána.

Přirážky montážních ceníků:
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V titulku okna je název ceníku, jehož číselník je aktuálně zobrazen. V horní části okna je tabulka jednotlivých
přirážek. Aktuálně vybranou položku z tabulky lze v Detailu pod tabulkou editovat. V detailu přirážky je její název
(do názvu lze vložit znak "#", který je v textu názvu nahrazen aktuální hodnotou přirážky), výše přirážky
v procentech a sazba DPH přirážky. Ta se může buď přímo určit z číselníku DPH, a pak je celá tato přirážka
počítána v zadané sazbě. Neurčíme-li výši DPH přirážky (prázdné okénko DPH přirážky) kopíruje přirážka DPH
položek, ze kterých je přirážka počítána. To znamená, že u položek se základní sazbou DPH je i tato přirážka
v základní sazbě DPH a u položek se sníženou sazbou je ve snížené sazbě DPH i tato přirážka. 

Volba "Zařazení přirážky" řeší, kde bude přirážka vyčíslena. Může to být v rekapitulaci rozpočtu v kapitole "URN
– upravené rozpočtové náklady" nebo "VRN – vedlejší rozpočtové náklady". Při volbě "Za sestavou
položek" bude přirážka vyčíslena za sestavou montážních položek tohoto ceníku. Volba "Rozpustit přirážku do
položek" zajistí navýšení jednotkové ceny montáží o tuto přirážku, takže přirážka nebude nikde uvedena, ale
bude součástí ceny montážních položek.

Dále je zde zaškrtávací rámeček "Přirážku aplikovat i na navázaný materiál", který určuje zda se má
přirážka počítat i z navázaného materiálu (fajfka znamená ano). Navázaným materiálem k montážní položce je
ten, který je s ní přenášen současně do rozpočtu, nebo který byl dodatečně na montážní položku v rozpočtu
navázán. Tuto volbu lze zaškrtnout pouze v případě vyčíslení přirážky v kapitole URN nebo VRN rekapitulace.
Nelze ji aplikovat na rozpuštění přirážky do položek a za sestavou položek.

Zaškrtávací volba "Použít přirážku při výpočtu rekapitulace" ve spodní části detailu určuje, zda se příslušná
přirážka použije při výpočtu rozpočtu. Tato volba duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce v horní části okna.

Přirážky materiálů:
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V horní části záložky je tabulka s aktuálním seznamem přirážek. Před názvem přirážky v tabulce je zaškrtávací
rámeček, který určuje zda bude přirážka v rozpočtu počítána. Pod tabulkou je "Detail" aktuální přirážky z
tabulky, kde lze jednotlivé údaje editovat. Je to "Název" (název přirážky - do názvu lze vložit znak "#", který je v
textu názvu nahrazen aktuální hodnotou přirážky), "Přirážka" (výše přirážky v % => přirážka může být kladná,
nebo záporná - záporná přirážka je slevou z ceníku materiálu), "DPH přirážky" (výše DPH přirážky v % z
číselníku DPH - v případě vybrání konkrétní hodnoty včetně 0, je DPH počítána v této výši. Pokud je výběr DPH
prázdný, program OCEP automaticky dopočítává sazbu DPH podle položek, ze kterých má být tato přirážka
počítána a jejich sazeb DPH. Toto řešení vychází z možnosti v jednom rozpočtu souběžně mít sazbu základní i
sníženou (nebytová a bytová výstavba).

Dále je to "Zařazení přirážky", které určuje možnost výpočtu přirážky na výstupu rozpočtu. Může to být
"Rekapitulace - URN - Upravené rozpočtové náklady" (přirážka bude vyčíslena v Rekapitulaci rozpočtu v
kapitole URN), "Rozpustit přirážku do položek" (přirážka nebude nikde vyčíslena, bude rozpuštěna do ceny
položek, ze kterých je počítána) a "Za sestavou položek" (přirážka bude vyčíslena za sestavou položek, ze
kterých je počítána).

Výpočet přirážek materiálu lze omezit na položky jednotek uvedených v další editační buňce (např.: m,m2,kg).
Pokud se uvedou jednotky, program rozlišuje jednotky psané malým a velkým písmem (pokud není v možnostech
rozpočtu v menu "Nástroje", volbě "Možnosti" na záložce "Obecné" ve volbě "Nerozlišovat velká a malá
písmena v jednotkách přirážek materiálů" řečeno jinak) a považuje je za odlišné ("m" je něco jiného než "M").
Jednotlivé jednotky se od sebe oddělují čárkou. Mezera před nebo za jednotkou není považována za významný
znak. Zápis " m, kg " znamená, že příslušná přirážka je počítána z položek, které mají v jednotce "m" nebo "kg".
Pokud se v textu definice jednotek u přirážky na začátku, nebo na konci vyskytuje čárka (např. ",m,kg" nebo
"m,kg,"), tato přirážka se počítá i z položek, které nemají vyplněnou jednotku. Totéž platí pro zápis dvou čárek za
sebou uvnitř textu definujícího seznam jednotek, ze kterých se má tato přirážka počítat ("m,,kg"). Pokud není u
přirážky vyplněna žádná jednotka, počítá se přirážka ze všech materiálových položek rozpočtu.

Zaškrtávací volba "Použít přirážku při výpočtu rekapitulace" ve spodní části detailu určuje, zda se příslušná
přirážka použije při výpočtu rozpočtu. Tato volba duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce v horní části okna.

Přirážky dodávek:
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V horní části záložky je tabulka s aktuálním seznamem přirážek. Před názvem přirážky v tabulce je zaškrtávací
rámeček, který určuje zda bude přirážka v rozpočtu počítána. Pod tabulkou je "Detail" aktuální přirážky z
tabulky, kde lze jednotlivé údaje editovat. Je to "Název" (název přirážky - do názvu lze vložit znak "#", který je v
textu názvu nahrazen aktuální hodnotou přirážky), "Přirážka" (výše přirážky v % => přirážka může být kladná,
nebo záporná - záporná přirážka je slevou z ceníku dodávek), "DPH přirážky" (výše DPH přirážky v % z
číselníku DPH - v případě vybrání konkrétní hodnoty včetně 0, je DPH počítána v této výši. Pokud je výběr DPH
prázdný, program OCEP automaticky dopočítává sazbu DPH podle položek, ze kterých má být tato přirážka
počítána a jejich sazeb DPH. Toto řešení vychází z možnosti v jednom rozpočtu souběžně mít sazbu základní i
sníženou (nebytová a bytová výstavba).

Dále je to "Zařazení přirážky", které určuje možnost výpočtu přirážky na výstupu rozpočtu. Může to být
"Rekapitulace - Dodávky" (přirážka bude vyčíslena v Rekapitulaci rozpočtu v kapitole Dodávky), "Rekapitulace
- URN - Upravené rozpočtové náklady" (přirážka bude vyčíslena v Rekapitulaci rozpočtu v kapitole URN),
"Rozpustit přirážku do položek" (přirážka nebude nikde vyčíslena, bude rozpuštěna do ceny položek, ze
kterých je počítána) a "Za sestavou položek" (přirážka bude vyčíslena za sestavou položek, ze kterých je
počítána).

Zaškrtávací volba "Použít přirážku při výpočtu rekapitulace" ve spodní části detailu určuje, zda se příslušná
přirážka použije při výpočtu rozpočtu. Tato volba duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce v horní části okna.

Přirážky rozpočtu:
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V horní části záložky je tabulka s aktuálním seznamem přirážek rozpočtu. Před názvem přirážky v tabulce je
zaškrtávací rámeček, který určuje zda bude přirážka v rozpočtu počítána. Pod tabulkou je "Detail" aktuální
přirážky z tabulky, kde lze jednotlivé údaje editovat. Je to "Název" (název přirážky - do názvu lze vložit znak "#",
který je v textu názvu nahrazen aktuální hodnotou přirážky), "Přirážka" (výše přirážky v %), "DPH přirážky" (výše
DPH přirážky v % z číselníku DPH - v případě vybrání konkrétní hodnoty včetně 0, je DPH počítána v této výši.
Pokud je výběr DPH prázdný, program OCEP automaticky dopočítává sazbu DPH podle položek, ze kterých má
být tato přirážka počítána a jejich sazeb DPH. Toto řešení vychází z možnosti v jednom rozpočtu souběžně mít
sazbu základní i sníženou (nebytová a bytová výstavba).

Zaškrtávací volba "Použít přirážku při výpočtu rekapitulace" ve spodní části detailu určuje, zda se příslušná
přirážka použije při výpočtu rozpočtu. Tato volba duplikuje zaškrtávací rámeček v tabulce v horní části okna.

3.2.9.2 Výpočet ceny práce

Program umožňuje při výpočtu ceny položek montážních ceníků postupovat dvěma způsoby:

- výpočet ceny práce podle HZS (hodinové zúčtovací sazby) firmy

- výpočet podle indexu

Přepínání mezi oběma způsoby se provádí ve vlastnostech konkrétního montážního ceníku v rámečku "Výpočet
cen". Okno "Vlastnosti" vyvoláme volbou "Vlastnosti" kontextového menu (pravé tlačítko myši na konkrétním
montážním ceníku). Přednastavení způsobu výpočtu nově zakládaného rozpočtu se provádí ve "Vlastnostech"
příslušného montážního ceníku v hlavním okně programu OCEP. Pokud je na záložce "Vlastnosti" vybraného
montážního ceníku (v hlavním okně programu) nastaven výpočet podle "Hodinové sazby", s tímto typem výpočtu
pro tento ceník je i zakládán nový rozpočet. Změny typu výpočtu lze v rozpočtu kdykoliv provést na záložce
"Vlastnosti" příslušného ceníku.
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Výpočet ceny práce podle HZS:

U jednotlivých montážních položek dodávaných s programem jsou informace o normované spotřebě času na
jednotku montáže. Z těchto údajů a zadaného množství program spočítá celkový normovaný čas potřebný na
zadanou montáž. Z požadované hodinové sazby firmy a normovaného času u položky vychází výsledná cena
práce podle tohoto ceníku. Z této ceny a původní ceníkové ceny (rok 1989) se spočítá informativní index na
položky ceníku. Tento způsob výpočtu vyžaduje u všech použitých položek informaci o normované spotřebě času.
V případě, že u některé položky tato informace chybí, je celkový potřebný normovaný čas chybný. Pak je u tohoto
druhu výpočtu chybná i celková cena (položky, které nemají informaci o čase nejsou tak do ceny započteny).
Toto je signalizováno na záložce "Informace" volby "Možnosti" z menu "Nástroje" okna rozpočtu, nebo na
záložce "Detail" modulu "Rozpočty" hlavního okna programu.

Pro tento druh výpočtu musí být na záložce "Vlastnosti" vybrán výpočet podle "Hodinové sazby". Pro tento
způsob výpočtu je přístupná i editační buňka pro změnu této sazby. Hodinová sazba je do rozpočtu převzata ze
stejné záložky tohoto ceníku z hlavního okna programu OCEP.

Výpočet ceny práce podle indexu:

U jednotlivých montážních položek dodávaných s programem jsou ceny za jednotku v cenové hladině roku 1989,
kdy "skončila platnost" těchto ceníků. Neustále jsou však jakousi pomůckou pro sestavení ceny. Po roce 1989
byly cenovými věstníky ministerstva financí vyhlašovány indexy na původní ceníky. Index je koeficient, kterým se
přepočítávají původní ceny. Tím se zohledňuje rozdíl mezi cenovou úrovní roku 1989 a aktuálním rokem.

Index je však abstraktní číslo, které v sobě skrývá více faktorů. Jsou to například režie firmy, místo kde a pro koho
se montuje apod.. Z těchto důvodů je leckdy problém tento index správně určit s ohledem na výše uvedené -
každá firma má jiné režie a tudíž by i cenu za montáž měla mít svoji specifickou, nikoliv někým předepsanou a
pevně danou. Proto je jednodušší zvolit výpočet podle HZS, kterou každá firma zná a ze které lze jednoduchým
způsobem vycházet.

Pro tento druh výpočtu musí být na záložce "Vlastnosti" vybrán výpočet podle "Indexu". Pak je přístupná i buňka
pro jeho změnu. Jeho hodnota je do rozpočtu přenesena ze stejné záložky tohoto ceníku v hlavním okně
programu.
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3.2.9.3 Aktualizace cen materiálu

Vzhledem k tomu, že se může stát, že rozpočet je již delší dobu vytvořen a mezitím se měnily ceny, potřebujeme
nástroj na aktualizaci cen v rozpočtu. U montážních ceníků je to navýšení hodinové sazby nebo indexu. U
materiálu je tu možnost hromadného přepočtu (jakési indexování) nebo "čistší způsob", kterým je zpětná
aktualizace položek v rozpočtu z ceníku, který se průběžně aktualizuje.

V aktuální nabídce (kontextové menu) na pravé tlačítko myši na větvičce ceníku materiálu nebo dodávek v okně
rozpočtu zvolíme "Aktualizace cen". Otevře se okno, kde můžeme nastavit způsob aktualizace cen v rozpočtu.

Rozpočet nabízí aktualizaci cen v případě, že je cena v rozpočtu nižší, vyšší, nebo jiná, než spočítaná aktuální
prodejní cena položky v ceníku (z rabatů definovaných podle pravidel nastavených v hlavním okně programu
OCEP). Dále jestli aktualizovat ze všech dostupných materiálových ceníků, nebo pouze z některého konkrétního
(zaškrtávací volbou ve stromě před názvem ceníku).

Volba "Dotazovat se na aktualizaci každé položky" zobrazí okno s dotazem u každé položky s odlišnou
cenou v rozpočtu od ceny položky v hlavním okně (s ohledem na nastavený výpočet). Zaškrtnutí volby
"Aktualizovat i nákupní cenu, pokud je jiná" zajistí aktualizaci i nákupní ceny, pokud je odlišná od ceny v
hlavním okně.

Po nastavení způsobu začíná vlastní aktualizace cen. V případě, že program najde položku splňující podmínky
k aktualizaci, a je nastaveno, že se má dotazovat, zobrazí se aktualizační okno.
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V horní části okna je položka z ceníku (hlavního okna programu). Pod ní je aktuální položka v rozpočtu. Program
provádí aktualizaci podle vnitřního "neviditelného ID čísla" položky. Pokud v rozpočtu přepíšeme číslo i název
položky, vyrobíme tím navenek odlišnou položku, která ale vnitřně bude mít stále "vazby" na původní položku.
Aktualizace položky je na uživateli. Program zvýrazní červeně rozdíl cen, pokud je v rozpočtu nižší cena, než by
měla být podle hodnot v hlavním okně. Pokud je cena v rozpočtu naopak vyšší, je zobrazen rozdíl cen modře.

Tlačítko "Aktualizovat" zajistí aktualizaci položky v rozpočtu spočítanou aktuální cenou. "Aktualizovat vše"
znamená, že se již příště nebude ptát a provede aktualizaci zbývajících položek automaticky. Alternativou volby
"Aktualizovat vše" je kombinace akceleračních kláves Ctrl+Enter. "Neaktualizovat" neprovede aktualizaci
zobrazené položky a "Přerušit aktualizaci" ukončí proces aktualizace položek rozpočtu. Po aktualizaci program
zobrazí informaci o počtu zaktualizovaných položek.

3.2.9.4 Hromadný přepočet cen

V rozpočtu jsou různé možnosti pro změnu a přepočet cen rozpočtu. Může to být změna jednotlivých položek
podle nastaveného mechanismu výpočtu. Dále je to možnost hromadného přepočtu cen pro konkrétní typ
položek.

Hromadná změna ceny u montážních položek (prací) v rozpočtu:

Změna ceny u montážních položek závisí na nastaveném způsobu výpočtu ceny položek konkrétního montážního
ceníku (každý montážní ceník může mít jiné způsoby výpočtu koncové ceny včetně použití různých přirážek).
Toto nastavení najdeme ve Vlastnostech konkrétního ceníku, které zobrazíme z kontextového menu na pravé
tlačítko myši v členění položek na požadovaném ceníku prací. Pokud je výpočet ceny montážního ceníku
nastaven podle hodinové sazby, provede se změna cen tohoto ceníku úpravou výše hodinové sazby opět ve
Vlastnostech tohoto montážního ceníku. Tato úprava platí vždy pro všechny položky tohoto ceníku prací. Totéž
platí pro druhý možný mechanismus výpočtu ceny montáží, kterým je výpočet podle indexu. V takovém
případě provedeme ve Vlastnostech montážního ceníku úpravu výše indexu, kterým se přepočítávají původní
ceníkové ceny na aktuální montážní ceny. Tento přepočet opět platí pro všechny položky daného montážního
ceníku.

Další možností hromadné úpravy ceny montážních prací je funkce hromadných změn, kterou je zapotřebí
aplikovat podle zvoleného typu výpočtu. V případě výpočtu ceny podle hodinové sazby provést přepočet časové
normy u položek požadovaným směrem, nebo přepočet ceníkové ceny položek. Tuto možnost najdeme v menu 
"Nástroje" ve volbě "Hromadné změny" aktuálního rozpočtu.

Pro hromadný přepočet ceny montáží důrazně doporučujeme způsob z prvního odstavce...

Pokud jsou u montážních položek nastaveny pevné ceny, neaplikuje se na ně nastavený výpočet podle prvního
odstavce, ale lze je upravit přepočtem v hromadných změnách s více položkami najednou, nebo individuálně u
každé položky v jejím Detailu.

Hromadná změna ceny u materiálu a dodávek v rozpočtu:
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U položek materiálů a dodávek můžeme provést hromadný přepočet cen (prodejní i nákupní) funkcí hromadné
změny. Pokud jsou u položek materiálů a dodávek nastaveny pevné prodejní ceny, neaplikuje se na ně výpočet
prodejní ceny z nákupní ceny a rabatu (skupinového nebo položkového). V takovém případě můžeme provést
hromadně přepočet pevné prodejní ceny zadaným koeficientem v hromadných změnách.

Hromadná změna ceny u položek HZS v rozpočtu:

U položek HZS můžeme pomocí hromadných změn provést přepočet všech, nebo vybraných položek zadaným
koeficientem.

Provedené změny se okamžitě promítnou do výsledné ceny rozpočtu i do jeho kalkulace.

3.2.9.5 Optimalizace ceny rozpočtu

Optimalizace ceny rozpočtu je nástroj, který umí jednoduše podle zadání upravit cenu rozpočtu. Okno
optimalizace ceny se vyvolá z rekapitulace rozpočtu stiskem tlačítka "Optimalizace ceny" v pravém dolním
rohu. Další možností je volba "Optimalizace ceny" z menu "Nástroje", nebo kombinací akceleračních kláves
Ctrl+O.

V levém panelu okna jsou zobrazeny všechny části, které se podílejí položkami na ceně tohoto rozpočtu. V
rámečku je dílčí část rozpočtu a její barevná reprezentace v grafu v pravé části okna. V editační buňce je možné
zadat požadovanou cenu této části rozpočtu. Pod ní je zobrazena aktuální cena této části rozpočtu a změna této
části ceny po jejím přepočtu (+ pokud se přepočtem cena této části zvýšila a - pokud se přepočtem cena
této části snížila). 

V levém dolním rohu rámečku je uzamykací tlačítko. Pokud je tato část rozpočtu odemčena, lze upravovat její
cenu. Vedle zamykacího tlačítka je informace, kolik položek je v této části rozpočtu a případně kolik z nich
přepočet neovlivní (mají nastavenu pevnou cenu, nebo cenu rovnu nule - jejich počet je uveden v závorce tučně
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červeně - příklad: 10 (5) pol.). To znamená, že v této části rozpočtu je 10 položek. Z toho 5 položkám se při
přepočtu nebudou ceny upravovat.

Pokud se jedná o jednotlivé montážní ceníky, ceník materiálů nebo ceník dodávek, je k dispozici i tlačítko
"Přirážky", po jehož stisku se otevírá okno číselníku přirážek, kde lze provádět změny.

V levém horním rohu pravé části okna je uzamykací tlačítko, které zamkne nebo odemkne všechny části rozpočtu
na levém panelu. Vpravo je zobrazena značka nebo značky, pro které se provádí optimalizace ceny a pod
značkou je tlačítko "Přirážky", po jehož stisku se otevře okno přirážek rozpočtu.

Dále je zde grafické znázornění jednotlivých částí tohoto rozpočtu. Kurzor myši nad grafem zobrazí informace o
jeho jednotlivých částech.

Ve spodní části pravého panelu jsou editační buňky pro zadání nebo případnou změnu výše slevy v procentech a
korunách. Možnost editace se odemyká stiskem tlačítka s červeným zámkem za příslušnou editační buňkou.
Dále je zde editační buňka pro zadání celkové požadované ceny bez DPH a pod ní celková požadovaná cena
včetně DPH.

Pro optimalizaci ceny lze zadat požadovanou cenu jednotlivé části rozpočtu v levém panelu okna, požadovanou
celkovou cenu bez DPH nebo včetně DPH. Po změně požadované ceny jednotlivých částí rozpočtu a stisku
klávesy TAB nebo Enter se provádí přepočet ceny rozpočtu. Po změně celkové požadované ceny v pravé části
okna se provede přepočet ceny rozpočtu dle zadaného požadavku pro odemčené části rozpočtu z levého panelu.

Po každém přepočtu se aktualizují údaje v rekapitulaci rozpočtu. Stiskem tlačítka "OK" se potvrdí provedené
změny. Stiskem tlačítka "Storno" se zahodí provedené změny a obnoví se stav před optimalizací ceny. Totéž se
provede i zavřením okna stiskem křížku v jeho pravém horním rohu.

Pokud je otevřené okno optimalizace ceny, nelze rozpočet editovat.

Okno optimalizace ceny má uživatelsky nastavitelnou velikost a umístění, které si pamatuje pro další použití.

V určitých výjimečných případech se může stát, že nebude možné dojít přepočtem k požadované ceně vlivem
zaokrouhlování položek a nastaveného způsobu výpočtu ceny v okně "Možnosti".

3.2.10 Mzdy v rozpočtu

3.2.10.1 Druhy mezd

Program OCEP řeší i mzdové odměňování montérů. V případě montážních ceníků se jedná o úkolový způsob
odměňování podle normované spotřeby času u položek a skutečně odpracovaných hodin nebo podílem
z fakturace. U položek hodinové zúčtovací sazby (HZS) se počítají mzdy montérů z jejich jednotkové časové
mzdy nastavené v číselníku pracovníků pro konkrétní zakázku. Pro účely výpočtu mezd pracovníkům jsou u
jednotlivých montérů v tomto číselníku definované jejich mzdové hodinové tarify.
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Úkolové mzdy:

Ve "Vlastnostech" montážních ceníků se nastavuje způsob výpočtu částky na mzdy při použití tohoto ceníku.
Mzdy za montážní ceník je možno počítat z neindexovaných cen položek nebo z jejich normočasu.

Výpočet procentem z neindexovaných cen:

Nastaveným procentem z "původní" ceníkové ceny je počítaná celková částka na mzdy za vybraný ceník. Tento
způsob výpočtu vychází z historických pramenů a mechanismů výpočtů původních ceníků řady M. Původní
ceníkové ceny (na úrovni roku 1989) jsou na aktuální montážní cenu přepočítávány definovaným indexem nebo
jsou aktuální montážní ceny počítány z normativní spotřeby času u jednotlivých položek. Tento výpočet mzdové
základny za konkrétní montážní ceník v zakázce, který bude následně rozdělen montérům na mzdy, vychází
z procent z těchto původních ceníkových cen.

Příklad: Při ceníkové ceně 10,- Kč za montáž j edné jednotky (např. montáž instalační krabice...) j e za tuto
montáž podle nastavených 140% podílu na mzdy v okně "Vlastnosti" na mzdu počítána z této položky
na montáž j edné jednotky částka 14,- Kč.

Tento výpočet nelze použít u ceníků, kde v ceně položky montážního ceníku je obsažen i spotřebovaný materiál.
Vhodnější způsob výpočtu mzdové základny je v dnešní době druhý způsob výpočtu, který vychází z normativní
spotřeby času u jednotlivých položek.

Výpočet mzdovou sazbou na hodinu z normočasu:

Základna pro výpočet mezd konkrétního montážního ceníku v zakázce se počítá ze zadané mzdové hodinové
sazby a celkové normované spotřeby času za zadané položky v rozpočtu.

Příklad: Při časové normě 30 Nmin (normominut) na montáž j edné jednotky (např. montáž svítidla...) j e za tuto
montáž podle nastavených mezd 100,- Kč/hodinu (1 Nhod = 60 Nmin) v okně "Vlastnosti" na mzdu
počítána z této položky na montáž j edné jednotky částka 50,- Kč.

Nastavení, které se takto provede ve "Vlastnostech" v modulu "Ceníky" v hlavním okně OCEP se automaticky
přenáší do nově zakládaných rozpočtů, kde je lze individuálně měnit.

V rozpočtu je celkový součet úkolových mezd za aktuální ceník zobrazen v okně mezivýsledků.
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Časové mzdy:

Výpočet časové mzdy montéra (z položek HZS - hodinové zúčtovací sazby) se provádí součinem celkového času
(položky HZS nebo její části) a mzdového hodinového tarifu montéra (pro konkrétní druh činnosti).

3.2.10.2 Příprava k rozdělení mezd

Prvním předpokladem pro rozdělení zakázkových mezd montérům je naplnění číselníku pracovníků v rozpočtu
těmi, kterým budeme mzdy rozdělovat. Naplnění číselníku pracovníků se provádí v okně rozpočtu. Z menu
"Číselníky" volbou "Pracovníci" otevřeme okno tohoto číselníku. Do tohoto číselníku rozpočtu se přebírají
pracovníci z téhož číselníku v hlavním okně OCEP. Z těchto důvodů je nejprve nutné pořídit pracovníky a jejich
hodinové sazby pro jejich možné druhy práce v číselníku pracovníků a číselníku druhů prací pracovníků hlavního
okna programu OCEP.

Program OCEP automaticky připravuje podklady pro rozdělení úkolových mezd montérům z montážních ceníků
dle nastavení v jejich "Vlastnostech". Spočítaná částka na mzdy za celou zakázku (z položek montážních
ceníků - ceníků prací použitých v rozpočtu) je tak připravena k rozdělení montérům podle jejich odpracovaných
hodin a jejich hodinových tarifů.

U položek HZS je nutné provést přípravu k rozdělení mezd z jednotlivých položek. Přípravou se rozumí
výběr pracovníka a zadání počtu hodin z příslušné položky HZS, které v nově zpracovávaném období mezd na této
práci strávil. To se provádí ťuknutím na tlačítko "Mzdy" na záložce "Detail" položky HZS.

Tím se otevře výše zobrazené okno, v jehož horní části je položka HZS (hodinové zúčtovací sazby), které se tato
příprava na rozdělení mezd týká. Ve spodní části okna je seznam pracovníků (montérů) za období, ve kterých byla
tato práce skutečně realizována. U montérů je i jejich hodinová mzda, počet hodin a celková mzda z této položky
HZS v aktuálním období. Období u montérů doplní program automaticky až po rozdělení mezd za toto období. 

Příprava položky HZS pro rozdělení mezd spočívá ve výběru pracovníka tlačítkem "Nová položka" a zadání jeho
počtu odpracovaných hodin u této položky HZS. Jednotlivé položky HZS lze takto rozdělit na mzdy za více období
i více montérům.

Tlačítkem "Odstranit" lze smazat vybraný záznam nebo více označených záznamů z tabulky pracovníků.

Ve spodní části okna je celkový součet hodin a mezd za všechny pracovníky a období na aktuální položce HZS.
Tato informace je zobrazena i na záložce "Detail" za tlačítkem "Mzdy" položky HZS.

Uzavřením tohoto okna tlačítkem "OK" je vše připraveno k vlastnímu rozdělení mezd u této položky HZS.
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Montérům lze takto zadat více či méně hodin (reálně odpracovaných), než je u vlastní položky HZS v rozpočtu.
Tím lze například odlišit předpokládaný počet hodin u položky HZS v rozpočtu a skutečně odpracovaný počet
hodin této činnosti.

3.2.10.3 Rozdělení mezd pracovníkům

Pro rozdělení mezd montérům je nutná příprava (týká se pouze mezd rozdělovaných z položek HZS), popsaná 
v předchozí kapitole nápovědy. Vlastní rozdělení mezd se provádí v okně, které vyvoláme v otevřeném okně
zakázky z menu "Nástroje" volbou "Rozdělení mezd". Nejprve zadáme období (rok a měsíc), za které budeme
mzdy rozdělovat. Okno rozdělení mezd má dvě záložky - "Mzdy v úkole" a "Mzdy v HZS".

Zadáním období ve kterém již mzdy byly rozděleny je možné se vrátit k editaci mezd tohoto období. Jakékoliv
provedené změny v již dříve zpracovaných mzdách se přenesou s uložením rozpočtu do hlavního okna OCEP do
modulu "Mzdy". Zahodí se již dříve uložené informace o mzdách a pracovnících z tohoto rozpočtu a ty jsou
nahrazeny aktuálně ukládanými údaji. Vždy se nově ukládá celá historie mezd aktuálního rozpočtu.

Pokud je v okně rozpočtu vybraná Aktuální značka, rozdělují se mzdy bez ohledu na vybranou značku. To
znamená, že se nabízí vždy částka, která vychází za celý rozpočet s odečtením již vyplacené sumy.

Mzdy v úkole:

Na záložce "Mzdy v úkole" je v pravém horním rohu celková částka, která je aktuálně připravena k rozdělení
montérům na mzdy (celková spočítaná částka v úkole podle nastavení ve "Vlastnostech" po odečtení již
rozdělených mezd v předchozích období). Program automaticky předvyplní pracovníky z číselníku pracovníků
v rozpočtu a jejich hodinové sazby. V tabulce seznamu pracovníků jsou dále sloupce Mzda/hod., odpracované
Hodiny a celková Mzda pracovníka v korunách.

Na mzdy v úkole můžeme rozdělit ve vybraném období spočítanou celkovou částku (aktuální výsledek
rekapitulace rozpočtu a nastaveného výpočtu úkolových mezd), nebo můžeme k rozdělení mezd určit uživatelsky
jinou částku. To lze provést editací částky Celkem k rozdělení na mzdy v úkole.

V rámečku "Detail" pod tabulkou zadáme Počet odpracovaných hodin vybraného pracovníka z tabulky. Po
zadání odpracovaných hodin program provede rozdělení určené částky mezd v poměru k zadaným hodinám a
tarifům na hodinu jednotlivých pracovníků. Vyplní sloupec "Mzda" skutečně spočítanou hodinovou sazbou
pracovníků, takže můžeme porovnat jejich nastavenou sazbu na hodinu (za jménem pracovníka) s aktuálně
spočítanou hodinovou sazbou v tomto rozpočtu v zadaném období.

Jednoduchý přechod z tabulky do "Detailu" na zadání Počtu odpracovaných hodin a zpět do tabulky na výběr
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dalšího pracovníka přímo z klávesnice se provádí klávesou Tab (Tabulátor) z tabulky do "Detailu" a Shift+Tab ze
zadání počtu hodin do tabulky. V tabulce se pohybujeme šipkami nahoru a dolů.

Pokud chceme určit částku na mzdy pracovníka ručně, stiskneme tlačítko "Editovat mzdy". Tím se zpřístupní
editace Částky na mzdy. Tlačítko se změní na "Needitovat mzdy", jehož stiskem se opět zakáže editace
Částky na mzdy a ta se bude dopočítávat automaticky.

Doporučujeme zadání počtu odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků s automatickým dopočtem
úkolových mezd s jejich případnou korekcí na závěr. Druhou možností je ruční zadání jak odpracovaných
hodin, tak i mezd jednotlivých pracovníků.

Tlačítko "Detaily" v levém dolním rohu záložky zobrazí okno s informacemi o rozdělovaných mzdách. V
zobrazeném okně jsou:

Údaj e z aktuálního výpočtu rekapitulace:

- celková částka k rozdělení na mzdy v úkole (z rekapitulace) = celková částka na mzdy v úkole ze
zadaných montážních položek všech ceníků v rozpočtu (výsledek z okna mezivýsledků)

- částka k rozdělení na mzdy v úkole v tomto období = aktuální částka na mzdy připravená k rozdělení v
aktuálním období (celková částka na mzdy po odečtení jež rozdělené částky)

- částka již rozdělená na mzdy v tomto období

Údaj e z posledního rozdělování mezd:

- celková částka údajně rozdělená na mzdy v úkole = částka, která je spočítaná jako rozdělená na mzdy,
ale lze ji editovat. Zmenšením spočítané částky se docílí navýšení aktuálně rozdělované částky na mzdy v
úkole a opačně. Navýšením této částky se docílí ponížení aktuálně rozdělované částky na mzdy v úkole.

- celková částka skutečně rozdělená na mzdy v úkole

- v rozpočtu jsou evidovány nevyčerpané mzdy v celkové výši. V případě kladné hodnoty (+) se jedná o
součet nevyčerpaných úkolových mezd, se kterými nebude dále počítáno pro rozdělení montérům. V
případě záporné hodnoty (-) se jedná o součet nevyčerpaných úkolových mezd, které byly ponechány v
rozpočtu na rozdělení v dalším období.

Editací (nahoru nebo dolu) celkové údajně rozdělené částky na mzdy umožníme přidat nebo odebrat částku na
mzdy pro jejich další rozdělení (bez ohledu na rozsah montážních položek v rozpočtu, ze kterých se podklady pro
rozdělení mezd počítají).
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Mzdy v HZS:

Na záložce "Mzdy v HZS" program v tabulce zobrazí jednotlivé pracovníky. V tabulce jsou jejich součty mezd a
hodin v HZS a spočítaná skutečná mzda na hodinu tohoto pracovníka v HZS otevřeného rozpočtu v aktuálním
období. Podkladem jsou připravené hodiny a mzdy z položek HZS.

Pod tabulkou pracovníků je celková částka k rozdělení na mzdy v HZS ve vybraném období za všechny pracovníky
a pod ní je celkový počet odpracovaných hodin za položky HZS tohoto období.

Na záložce je tlačítko "Editace mzdy vybraného pracovníka", po jehož zmáčknutí se objeví okno "Příprava k
rozdělení mezd v HZS" ve kterém je seznam jednotlivých částí mezd tohoto pracovníka v HZS v aktuálním
období.
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U jednotlivých položek je možno v "Detailu" pod tabulkou editovat Počet odpracovaných hodin a Částku na
mzdy. Po zadání počtu hodin program dopočítá částku na mzdy podle tarifu pracovníka. Pokud zadáme částku
na mzdy, program opačně z počtu odpracovaných hodin dopočítá skutečnou mzdovou sazbu na hodinu tohoto
pracovníka na této položce. Pod těmito údaji je zobrazena položka HZS rozpočtu, které se aktuální záznam
rozdělení mezd týká.

Pod záložkami je součet mezd, které budou rozděleny v úkole a čase za vybrané období z aktuální
zakázky a celkový součet odpracovaných hodin v úkole a čase ve vybraném období. 

Při uzavírání okna "Rozdělení mezd" tlačítkem "OK" se provádí rozdělení mezd pracovníkům. V případě
rozdělení jiné částky, než program automaticky připraví, se rozhoduje, zda nevyčerpané mzdy ponechat
v rozpočtu, nebo přečerpané mzdy evidovat k odebrání v příštím období.

Informace o rozdělených mzdách se přenesou do hlavního okna OCEP do modulu "Mzdy" až s
uložením rozpočtu!

Zahodí se již dříve uložené informace o mzdách a pracovnících z tohoto rozpočtu a zadaného období. Jsou
nahrazeny aktuálně ukládanými údaji.

3.2.10.4 Tiskové sestavy mezd

V okně tisku rozpočtu jsou dvě tiskové sestavy související se mzdou montérů. Je to Rozdělení mezd
pracovníkům a Produktivita a výkony.

Výchozí nastavení číslování stránek každé tiskové sestavy je od jedné, ale můžeme v pravém horním rohu okna
nastavit jiné počáteční číslo stránky. V případě nezaškrtnutí této volby nebudou stránky sestavy číslovány.

Pod číslováním stránek můžeme nastavit řádkování mezi položkami. Na sestavě, která je delší než jedna stránka,
se může na druhou stranu dostat něco, co chceme spojit s textem na předchozí stránce. V takovém případě
můžeme zkusmo nastavit jiné řádkování a v náhledu zkontrolovat výsledek. V případě, že to stále neodpovídá
požadavkům, provedeme opětovně změnu řádkování na jinou hodnotu s vizuální kontrolou, dokud nejsme s
výsledkem spokojeni.

Rozdělení mezd pracovníkům:
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V rámečku "Nastavení tisku" se definuje výsledný "vzhled" sestavy. Prioritou může být období a za období dále
pracovníci, nebo pracovníci a jejich údaje podle období (Období/Jméno pracovníka). Podle toho jsou k dispozici
i jednotlivé součty buď za pracovníky nebo za období. Na sestavě je možné alternativně tisknout Období, Jméno
pracovníka, dále Počet hodin za příslušné období v úkole, Mzda v úkole, Počet hodin v HZS, Mzda v
HZS, Celkový počet hodin a Celková částka na mzdy tohoto pracovníka ve vybraném období.

V rámečku "Tisknout" se nastavuje rozsah tisku mzdových informací, které lze zvolit za celou zakázku "Vše",
nebo omezit na libovolný interval měsíců  (od – do včetně vybraných). Dále můžeme zaškrtnou, zda na sestavě
tisknout i Informace o investorovi.

Tradiční možností v nastavení tisku je výběr sloupců, které požadujeme na tiskové sestavě s definicí jejich záhlaví
s možností měnit jejich pořadí.

V rámečku "Sloupce" je tabulka, ve které je seznam sloupců, které je možné tisknout na dané sestavě. Před
názvem sloupce je zaškrtávací rámeček, ve kterém se zaškrtne příslušný sloupec, pokud jej chceme použít na
sestavě. Za zaškrtávacím rámečkem je pořadové číslo sloupce na právě definované sestavě. Tlačítky vedle názvů
sloupců je možno měnit jejich pořadí na sestavě (zleva 1 až X). Nad tlačítky je v "Záhlaví sloupce" nadpis, který
se bude tisknout v hlavičce vybraného sloupce na sestavě. V editační buňce lze tento název měnit. Znak "#" je na
tiskové sestavě nahrazen symbolem měny, protože rozpočty mohou být v různých měnách. Pod záhlavím
sloupce je editační buňka "Šířka sloupce", která uvádí šíři vyhrazenou pro vybraný sloupec. Šíři tohoto sloupce
zde lze také uživatelsky měnit. Program po provedené změně upraví šíře ostatních tištěných sloupců tak, aby
rovnoměrně zabíraly celou šíři nastavené tiskové strany. Pokud si uživatel nastaví pro tisk velké množství sloupců,
může se stát, že se do jednotlivých buněk příslušné informace nevejdou a tím bude vytištěná sestava ne zcela
korektně čitelná. V takovém případě je možné otočit orientaci papíru na šířku ve Vzhledu stránky.

Zaškrtávací rámeček "Tisknout" (pod tlačítky měnící pořadí sloupců) duplikuje výběr sloupce pro tisk z tabulky v
levé spodní části okna tisku. Doplňující combobox určuje, jakým způsobem se bude tisk provádět. Podle typu
sloupce se nabízí tyto možnosti:

Tisknout (sloupec) – provádí se pouze tisk sloupce bez mezisoučtů za sloupec
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Tisknout (sloupec a součty) – provádí se tisk sloupce včetně mezisoučtů za sloupec

Na závěr sestavy jsou celkové součty za všechny pracovníky ve vybraném období v aktuálním rozpočtu.

Další možnosti úpravy tiskové sestavy najdeme v okně "Vzhled stránky". Na tiskové sestavě se používají různé
typy písma pro různé části sestavy. Jejich nastavení je přístupné po stisku tlačítka "Písma".

Tlačítko "Náhled" vyvolá náhled zvolené tiskové sestavy s možností tisku a tlačítko "Tisk" otevře okno výběru
tiskárny s možností zadání počtu kopií a vlastní tisk.

Produktivita a výkony:

V rámečku "Nastavení tisku" se definuje výsledný "vzhled" sestavy. Prioritou (třídění) může být Příj mení a
j méno pracovníka, Celkový výkon nebo Celková produktivita.

Na sestavě je možné alternativně tisknout Jméno pracovníka, jeho Produktivitu v úkole, Výkon v úkole a
Počet hodin v úkole. Dále Produktivitu v HZS, Výkon v HZS a Počet hodin v HZS a celkové součty
Produktivity, Výkonů a Počtu hodin.

V rámečku "Tisknout" můžeme zaškrtnou, zda na sestavě tisknout i Informace o investorovi.

Tradiční možností v nastavení tisku je výběr sloupců, které požadujeme na tiskové sestavě s definicí jejich záhlaví
s možností měnit jejich pořadí.

V rámečku "Sloupce" je tabulka, ve které je seznam sloupců, které je možné tisknout na dané sestavě. Před
názvem sloupce je zaškrtávací rámeček, ve kterém se zaškrtne příslušný sloupec, pokud jej chceme použít na
sestavě. Za zaškrtávacím rámečkem je pořadové číslo sloupce na právě definované sestavě. Tlačítky vedle názvů
sloupců je možno měnit jejich pořadí na sestavě (zleva 1 až X). Nad tlačítky je v "Záhlaví sloupce" nadpis, který
se bude tisknout v hlavičce vybraného sloupce na sestavě. V editační buňce lze tento název měnit. Znak "#" je na
tiskové sestavě nahrazen symbolem měny, protože rozpočty mohou být v různých měnách. Pod záhlavím
sloupce je editační buňka "Šířka sloupce", která uvádí šíři vyhrazenou pro vybraný sloupec. Šíři tohoto sloupce
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zde lze také uživatelsky měnit. Program po provedené změně upraví šíře ostatních tištěných sloupců tak, aby
rovnoměrně zabíraly celou šíři nastavené tiskové strany. Pokud si uživatel nastaví pro tisk velké množství sloupců,
může se stát, že se do jednotlivých buněk příslušné informace nevejdou a tím bude vytištěná sestava ne zcela
korektně čitelná. V takovém případě je možné otočit orientaci papíru na šířku ve Vzhledu stránky.

Zaškrtávací rámeček "Tisknout" (pod tlačítky měnící pořadí sloupců) duplikuje výběr sloupce pro tisk z tabulky v
levé spodní části okna tisku. Doplňující combobox určuje, jakým způsobem se bude tisk provádět. Podle typu
sloupce se nabízí tyto možnosti:

Tisknout (sloupec) – provádí se pouze tisk sloupce bez mezisoučtů za sloupec

Tisknout (sloupec a součty) – provádí se tisk sloupce včetně mezisoučtů za sloupec

Na závěr sestavy 1) za pracovníky je porovnání celé zakázky 2) podle skutečně odpracovaných hodin a 3) podle
normativu a vykázaných hodin.

Další možnosti úpravy tiskové sestavy najdeme v okně "Vzhled stránky". Na tiskové sestavě se používají různé
typy písma pro různé části sestavy. Jejich nastavení je přístupné po stisku tlačítka "Písma".

Tlačítko "Náhled" vyvolá náhled zvolené tiskové sestavy s možností tisku a tlačítko "Tisk" otevře okno výběru
tiskárny s možností zadání počtu kopií a vlastní tisk.

3.2.11 Další možnosti rozpočtu

3.2.11.1 Mezivýsledky

Průběžné hodnoty za jednotlivé montážní ceníky, součty všech montážních ceníků, materiál, dodávky, HZS,
subdodávky a vlastní náklady jsou zobrazovány v okně mezivýsledků. Toto okno lze zobrazit nebo skrýt

pomocí kombinace kláves Ctrl+M nebo ikonou  na nástrojové liště okna. Okno si pamatuje svoje umístění pro
příští otevření. V případě, že nechceme aby toto okno překáželo na pracovní ploše, tak jej po kontrole potřebných
údajů skryjeme kombinací Ctrl+M nebo zavřeme křížkem v pravém horním rohu.

V tomto okně se objevují výsledky jednotlivých montážních ceníků, součty všech montážních ceníků (podle toho
na jaké větvičce v členění položek stojíme), materiálu, dodávek, HZS, subdodávek a vlastních nákladů v rozpočtu.
Tyto mezivýsledky jsou buď za aktuální značku vybranou v okně rozpočtu (je signalizováno modrým textem s
popisem značky), nebo za celý rozpočet (bez filtru vybrané aktuální značky). V okně jsou hodnoty celkového
základu daně, základu v základní sazbě, snížené a základu v sazbě nulové.

V hlavičce okna je informace o jaké mezivýsledky (za jaký ceník) se jedná.

Montážní ceníky:

Montáž - celková cena za montáž včetně přirážek rozpuštěných do položek

Demontáž - celková cena za demontáž včetně přirážek rozpuštěných do položek

P přirážky - přirážky ceníku prací vyčíslené za sestavou položek

R přirážky - přirážky ceníku prací vyčíslené v rekapitulaci rozpočtu

RM přirážky - přirážky ceníku prací počítané i z navázaných položek materiálu vyčíslené v rekapitulaci

Materiál - navázaný materiál k montážnímu ceníku
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R přirážky - přirážky navázaného materiálu vyčíslené v rekapitulaci rozpočtu

Normovaná spotřeba času - celková normovaná spotřeba času na montáž/demontáž aktuálního ceníku

Kalkulované mzdy - celkové kalkulované mzdy za aktuální ceník

Hmotnost - celková hmotnost položek

Index - index na původní ceníkové ceny

Hodinová sazba - sazba Kč/hodinu pro výpočet montážní ceny z normované spotřeby času

Index a hodinová sazba jsou provázané hodnoty. Jedna je vstupní parametr (Vlastnosti montážního ceníku) a
druhá výsledek.

Materiál:

Navázané - položky materiálu (včetně přirážek rozpuštěných do položek) navázané na montážní položky v
rozpočtu

P přirážky - přirážky navázaných materiálů vyčíslené za sestavou položek

R přirážky - přirážky navázaných materiálů vyčíslené v rekapitulaci rozpočtu

Nenavázané - ostatní položky materiálu (včetně přirážek rozpuštěných do položek) nenavázané na žádné
montážní položky v rozpočtu

P přirážky - přirážky nenavázaných materiálů vyčíslené za sestavou položek

R přirážky - přirážky nenavázaných materiálů vyčíslené v rekapitulaci rozpočtu

Výdaje celkem - celkové náklady na pořízení materiálu

Rabat - obchodní přirážka (celkový rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou) za položky materiálu

Dodávky:

Navázané - položky dodávek (včetně přirážek rozpuštěných do položek) navázané na montážní položky v
rozpočtu

P přirážky - přirážky navázaných dodávek vyčíslené za sestavou položek

R přirážky - přirážky navázaných dodávek vyčíslené v rekapitulaci rozpočtu

Nenavázané - ostatní položky dodávek (včetně přirážek rozpuštěných do položek) nenavázané na žádné
montážní položky v rozpočtu

P přirážky - přirážky nenavázaných dodávek vyčíslené za sestavou položek

R přirážky - přirážky nenavázaných dodávek vyčíslené v rekapitulaci rozpočtu

Výdaje celkem - celkové náklady na pořízení dodávek
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Rabat - obchodní přirážka (celkový rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou) za položky dodávek

HZS:

Časový rozsah - celkový časový rozsah položek HZS

Subdodávky:

Výdaje celkem - celkové pořizovací náklady za subdodávky

Vlastní náklady:

Přeúčtovat - vlastní náklady určené k přeúčtování investorovi v rekapitulaci

Nepřeúčtovat - celkem za položky vlastních nákladů, které zůstaly pouze na nákladové straně rozpočtu

3.2.11.2 Přepočet rozpočtu

Kombinací kláves Ctrl+Shift+R v okně rozpočtu provedeme vynucený přepočet celého rozpočtu. Po jeho přepočtu
jsou ve všech modulech tohoto okna a v okně mezivýsledků správné údaje. Přepočet rekapitulace se provádí
automaticky při jakékoliv změně.

3.2.11.3 Evidence stavu nabídky

Pro větší přehlednost vytvořených nabídek můžeme rozlišovat několik jejich stavů. Stav nabídky se přepíná na
záložce "Detail". Od tvorby nabídky k její realizaci existuje několik postupných kroků, které lze sledovat. Nejprve
se pracuje na vytvoření cenové nabídky. Následně se odešle (předá) investorovi. Pokračujeme vyčkávacím
obdobím, po kterém se můžeme dočkat kladné nebo záporné odpovědi, nebo postoupíme nabídku k přehodnocení
a opětovnému předání investorovi.

Stavy nabídky jsou pro větší přehlednost signalizovány ikonou před položkou nabídky v seznamu nabídek nad
záložkami:

Rozpracovaná - na nabídce se pracuje...

Odeslaná - nabídka byla předána investorovi. Po přepnutí do tohoto stavu se program zeptá, do kdy budeme
čekat na odpověď od investora. Standardně nabízí termín přednastavený v okně "Možnosti" na záložce
"Rozpočty". Po přepnutí stavu na "Odeslaná" se za buňkou zobrazí datum, kdy byla nabídka odeslána a do
kdy se čeká na odpověď.

Bez odpovědi - do tohoto stavu se nabídka přepne automaticky, pokud v zadaném období nepřišla od
investora odpověď, abychom mohli okamžitě reagovat a s investorem se spojit...

Neúspěšná - odmítnutá nabídka

Realizovaná - úspěšná nabídka, která se bude realizovat...
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3.2.11.4 Evidence stavu zakázky

Pro větší přehlednost vytvořených zakázek můžeme rozlišovat několik jejich stavů. Stav zakázky se přepíná na
záložce "Detail". Při práci se zakázkou při její realizaci existuje několik postupných kroků, které lze takto u
zakázek sledovat.

Stavy zakázky jsou pro větší přehlednost signalizovány ikonou vlevo před položkou zakázky v tabulce zakázek
nad záložkami:

Evidovaná - zakázka založená k použití (může se přeskočit)

Rozpracovaná - na zakázce se pracuje... (výchozí nastavení pro nově založené zakázky)

Dokončená - zakázka je dokončena

Vyfakturovaná celá - zakázka byla již celá vyfakturována

Vyfakturovaná částečně - zakázka byla částečně vyfakturována

Uhrazená celá - zakázka byla celá uhrazena

Uhrazená částečně - zakázka byla uhrazena částečně

3.2.11.5 Aktuální značka

V určitých případech potřebujeme rozpočet rozdělit na dílčí samostatně fungující části (instalaci a hromosvody,
jednotlivá podlaží v objektu, různé budovy apod.). K tomuto účelu slouží v rozpočtu značka. Při založení nového
rozpočtu je v jeho číselníku značek přednastavena značka "A". Nově pořizované položky dostávají právě tuto
značku "A".

Pokud chceme rozpočet takto dělit na více částí, musíme je nejprve v číselníku vytvořit. Vytvoření značek
v rozpočtu je popsán v kapitole Značky číselníku v rozpočtu.

Selekci pro značky definované v číselníku značek rozpočtu je možné vybrat v comboboxu "Aktuální značka" v
pravé horní části okna rozpočtu. Pokud je v okně rozpočtu vybraná nějaká aktuální značka, tuto značku
dostávají v rozpočtu nově pořizované položky. V případě, že není vybraná žádná aktuální značka (prázdná buňka
výběru značky), přiřazuje se položkám v rozpočtu značka "A". Pokud je tato výchozí značka z číselníku
odstraněna nebo přepsána jiným symbolem, dostanou nové položky první značku z číselníku dle abecedy.

Podle toho, jaká "Aktuální značka" je v nástrojové liště okna rozpočtu vybraná, jsou i v mezivýsledcích,
rekapitulaci a kalkulaci výsledky pro vybranou "Aktuální značku". Pokud není vybraná žádná "Aktuální
značka", jsou v mezivýsledcích, rekapitulaci a kalkulaci výsledky za celý rozpočet. Umožňuje to ve
velkém rozpočtu evidovat několik samostatných dílčích rozpočtů.

Aktuální značka funguje jako filtr položek. To znamená, že v rozpočtu budou vidět jen položky se značkou
definovanou v "Aktuální značce". Pokud je "Aktuální značka" v pravém horním rohu okna rozpočtu prázdná
(bez definovaného filtru), jsou zobrazeny všechny položky aktuálního rozpočtu.

Rozpočet lze spočítat jako celek, nebo za jednotlivé značky, nebo pro více značek najednou. V comboboxu 
"Aktuální značka" v rozpočtu lze zadat více značek současně přímo z klávesnice. Po odchodu z výběru aktuální
značky klávesou Enter je pak celý rozpočet ihned automaticky přepočten. Více značek lze definovat buď jako
interval značek "A-C", nebo jednotlivé značky oddělené čárkou "A,C,E", nebo kombinace obou způsobů "A-C,E".
 Program kontroluje správnost zadané definice v boxu "Aktuální značka". Pokud vyhodnotí chybu, zobrazí
hlášení a nebude zobrazena žádná položka, protože žádná položka neodpovídá chybně definovanému filtru.

3.2.11.6 Změna značky položek v rozpočtu

V programu OCEP je několik možností jak změnit značky u položek v rozpočtu. Značku lze měnit buď pouze u
vybrané položky nebo u vybrané položky včetně navázaných položek. Tyto změny se provádí na záložce "Detail"
aktuální položky. Další možností změny značky je funkce "Hromadné změny", pomocí které lze měnit značku
pro více položek najednou a to buď pro označené nebo všechny položky ve skupině, nebo i včetně navázaných
položek.

Změna značky pouze u aktuální položky se provádí na záložce "Detail" výběrem z comboboxu "Značka". U
položek prací, materiálů a dodávek lze současně se změnou značky aktuální položky měnit značku i u
navázaných položek. Změna značky včetně navázaných položek se provádí stiskem tlačítka se třemi tečkami za
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comboboxem "Značka" na záložce "Detail". Následně dostaneme dialog podle toho, zda je aktuální položkou
práce nebo materiál/dodávka.

Změna značky položek práce (včetně navázaných položek)

U ceníků prací v dialogovém okně "Změna značky" v comboboxu vybereme požadovanou značku montážní
položky. Automaticky je nastaven požadavek "Změnit včetně navázaných materiálů a dodávek". Po
odsouhlasení  tlačítkem "OK" se změní značka u aktuální montážní položky a materiálů a dodávek navázaných
na tuto položku.

Změna značky položek materiálu a dodávek (včetně navázaných položek)

U ceníku materiálů a dodávek v dialogovém okně "Změna značky" v comboboxu vybereme požadovanou značku
aktuální položky. Dále máme v okně možnost vybrat ze dvou způsobů změny navázaných položek. Implicitně je
přednastaven způsob "Včetně všech navázaných položek". To znamená, že se provede změna značky u
aktuální položky materiálu nebo dodávky, dále u montážní položky na tento materiál nebo dodávku navázané a
dále u materiálů a dodávek, navázaných na tuto montážní položku. Další způsob je "Včetně navázané položky
práce". Tento způsob změní značku u aktuální položky materiálu nebo dodávky a u montážní položky na tento
materiál nebo dodávku navázané. Po odsouhlasení dialogového okna tlačítkem "OK" se změní značka i u
navázaných položek podle příslušné volby.

3.2.11.7 Hledání v rozpočtu

Hledání v rozpočtu je shodné jako hledání v celém programu OCEP.

3.2.11.8 Klonování položek

Klonování je funkce, která vyrobí duplicitní položku nebo více položek v případě jejich označení. V okně rozpočtu
je možno klonovat položky prací, materiálů, dodávek, HZS, subdodávek i vlastních nákladů. Klonování se provádí
zmáčknutím pravého tlačítka myši na položce, kterou chceme zduplikovat. Z kontextového menu vybereme
Klonovat. Další možností je pomocí akceleračních kláves Ctrl+D.

Pokud klonujeme jednu položku, můžeme u nově vzniklé položky upravit její množství a značku. Když má
klonovaná položka nějaké vazby, je přednastaveno klonování včetně navázaných položek. 
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Pokud klonujeme najednou více položek, můžeme u nově vzniklých položek upravit jejich značku výběrem z
comboboxu. Implicitně je vybráno nic, což znamená, že nově vzniklé položky budou mít stejnou značku jako
originál. Když má některá z klonovaných položek vazby, je přednastaveno klonování včetně navázaných položek.

Pokud klonujeme najednou více položek bez vazeb, můžeme u nově vzniklých položek upravit pouze jejich
značku výběrem z comboboxu. Implicitně je vybráno nic, což znamená, že nově vzniklé položky budou mít
stejnou značku jako originál.

Program vytvoří novou položku nebo více položek podle zvoleného nastavení v okně klonování.

Klonování položek subdodávek a vlastních nákladů se provádí automaticky bez dotazu.

V rozpočtu, který je vytvořen z XLS poptávky, nelze klonovat položky, protože ty se vážou na konkrétní
místo v XLS tabulce pro jejich následný export.

Klonování položky lze ještě stornovat křížkem v pravém horním rohu okna dotazu.

3.2.11.9 Hromadné změny

V rozpočtu můžeme provádět individuálně změny na jednotlivých položkách v jejich Detailu, nebo hromadně s
více (označenými) položkami. Možnosti změn jsou odlišné podle toho, o jaký typ položek se jedná - práce,
materiál a dodávky nebo HZS. Tato funkce se volá z menu "Nástroje" volbou "Hromadné změny".

Hromadné změny ceníku prací:
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Ceníková cena práce

- ceníkovou cenu montážních položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Pevná cena práce

- pevnou cenu montážních položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Časová norma

- časovou normu montážních položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Značka

- možnost změny začlenění položek pro značku definovanou v aktuálním rozpočtu. Změna značky může být podle
volby aplikovaná na položky dle výběru (označené položky, nebo na všechny položky ve skupině nebo ceníku
(ceník bez skupin nebo v pohledu bez skupin), nebo včetně navázaných materiálů a dodávek.

Jednotka

- umožní změnu jednotky výběrem z číselníku jednotek nebo ručním zadáním jednotky

DPH

- umožňuje změnu DPH položek aktuálními hodnotami z číselníku DPH

Nastavení koeficientu fakturace

- pevnou cenu montážních položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Nastavení koeficientu mezd

- pevnou cenu montážních položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Vynulovat pevnou cena

- umožní vynulovat pevnou cenu montážních položek

Nastavené změny lze aplikovat buď na označené položky, nebo na všechny položky ve skupině nebo ceníku
(ceník bez skupin nebo v pohledu bez skupin).
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Hromadné změny ceníku materiálů a dodávek:

Nákupní cena

- nákupní cenu položek (materiálů nebo dodávek) můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Prodejní cena

- prodejní cenu položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Pevná prodejní cena

- pevnou prodejní cenu položek můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

Rabat

- aktuální rabat položek (rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou) můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným
koeficientem

Nastavit rabat

- dopočítá prodejní cenu z nákupní tak, aby odpovídala zadané výši rabatu v procentech. Pokud jsou v rozpočtu
přirážky materiálu a dodávek, které jsou rozpuštěny do položek, je ve výši rabatu již tato přirážka započtena.
Pokud je u položky nastavena pevná cena, provede se nastavení výpočtu prodejní ceny, ale na výstupu bude
stále preferována pevná cena, dokud nebude vynulována (individuálně v Detailu položky, nebo hromadnými
změnami).

Nastavit recyklační příspěvek

- umožňuje nastavení výše recyklačního příspěvku pro jeho následné vyčíslení na sestavě

Značka

- možnost změny začlenění položek pro značku definovanou v aktuálním rozpočtu. Změna značky může být podle
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volby aplikovaná na položky dle výběru (označené položky, nebo na všechny položky ve skupině nebo ceníku
(ceník bez skupin nebo v pohledu bez skupin), včetně navázaných prací, nebo včetně všech navázaných
položek.

Jednotka

- umožní změnu jednotky výběrem z číselníku jednotek nebo ručním zadáním jednotky

DPH

- umožňuje změnu DPH položek aktuálními hodnotami z číselníku DPH

Dodavatel

- umožní změnu nebo zadání dodavatele z adresáře firem

Tisknout obrázek

- umožní hromadně nastavit nebo zrušit tisk obrázku na sestavě položek

Vynulovat pevnou cena

- umožní vynulovat pevnou cenu položek materiálů a dodávek

Nastavené změny lze aplikovat buď na označené položky, nebo na všechny položky ve skupině nebo ceníku
(ceník bez skupin nebo v pohledu bez skupin).

Hromadné změny ceníku HZS:

Cenu práce

- hodinovou cenu práce položek HZS můžeme vynásobit nebo vydělit zadaným koeficientem

DPH

- umožňuje změnu DPH položek aktuálními hodnotami z číselníku DPH

Značka

- možnost změny začlenění položek pro značku definovanou v aktuálním rozpočtu.

Nastavené změny lze aplikovat buď na označené položky, nebo na všechny položky ve skupině nebo ceníku
(ceník bez skupin nebo v pohledu bez skupin).

3.2.11.10 Sjednocení DPH

Pokud máme potřebu z jakýchkoliv důvodů nastavit v rozpočtu jednotnou sazbu DPH, provedeme to jednoduše v
menu "Nástroje" volbou "Sjednotit DPH". Otevře se okno, ve kterém nastavíme požadovanou sazbu DPH všech
položek v rozpočtu výběrem z comboboxu.
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Zaškrtnutí volby "Nastavit jako výchozí DPH" zajistí, že i nově přidávané položky budou v této sazbě.

V rámečku "DPH přirážek" jsou tři možnosti:

Vyprázdnit (DPH podle položek) - vyprázdní sazbu DPH u přirážek, takže se bude počítat podle DPH
položek, ze kterých se přirážka počítá

Nastavit - nastaví DPH přirážek podle zvolené sazby u položek v horní části okna

Zachovat - ponechá stávající nastavení DPH přirážek. V případě odlišně nastavené sazby výsledek nepovede
k jednotné sazbě DPH v rozpočtu.

Stiskem tlačítka "OK" potvrdíme nastavené změny. Tlačítkem "Storno", nebo křížkem v pravém horním rohu
zavřeme okno bez provedení změn.

3.2.11.11 Ruční dopsání vlastních položek

Kdekoliv v tabulkovém pohledu lze použít aktuální nabídku na pravé tlačítko myši, které volbou "Nová položka,
faktura, zakázka…" doplní nový prázdný záznam mezi stávající položky. Tento nový záznam je aktuálně
označen (má fokus) a v "Detailu" ve formulářovém pohledu pod seznamem položek je možno editovat veškeré
jeho údaje.

Tímto způsobem můžeme doplňovat své specifické položky jak přímo do rozpočtu, tak i do libovolného ceníku
v základním okně programu OCEP.

3.2.11.12 Přepočet času z ceny položky a opačně

Rozpočet umožňuje automatický přepočet jednotkové ceníkové ceny a jednotkové prodejní ceny montážní
položky ze zadané normativní spotřeby času, nebo opačně ze zadané jednotkové ceníkové ceny spočítá spotřebu
času a výslednou jednotkovou prodejní cenu montážní položky.

Tento přepočet se hodí zvláště pro ručně pořizované montážní položky do rozpočtu.

Nejprve zadáme vstupní hodnotu – normativní spotřebu času, nebo jednotkovou ceníkovou cenu. Pokud je výpočet
ceny práce v aktuálním ceníku nastaven podle hodinové sazby, dopočítá se okamžitě aktuální jednotková cena za
montáž. Následně stiskem tlačítka se dvěma šipkami za editační buňkou ceníková cena program provede
přepočet a doplnění této hodnoty. 

Při výpočtu program vychází z aktuálních nastavení hodinové sazby a indexu v příslušném ceníku v rozpočtu. Pro
vlastní výpočet musí mít ve vlastnostech nastaven odpovídající typ výpočtu ceny.

Aby byla korektně spočtena cena položky, nemusí být vyplněny oba údaje. Stačí podle způsobu výpočtu buď
normativní spotřeba času při výpočtu podle hodinové sazby, nebo ceníková cena při výpočtu podle indexu. Jelikož
se jedná o spolu související údaje, při nevyplnění druhého by nebyl v okně mezivýsledků správně zobrazován
druhý údaj, který je z prvního vždy dopočítán. Ale jedná se jen informativní údaj, takže se správným výpočtem
ceny rozpočtu nesouvisí.

3.2.11.13 Přepočet prodejní ceny z nákupní a opačně

Rozpočet umožňuje u materiálů a dodávek automatický přepočet jednotkové prodejní a nákupní ceny položky ze
zadaného rabatu. Tento přepočet se hodí zvláště pro ručně pořizované položky materiálů a dodávek do rozpočtu.

Při pořízení nové položky materiálu nebo dodávek do rozpočtu a následném vyplnění nákupní nebo prodejní ceny
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program automaticky stejnou hodnotou předvyplní druhý údaj. Stiskem tlačítka se dvěma šipkami za jednotkovou
prodejní cenou spočítá z aktuální jednotkové nákupní ceny a zadaného rabatu (%) jednotkovou prodejní cenu,
kterou doplní do příslušné editační buňky na záložce "Detail". V případě stisku téhož tlačítka za jednotkovou
nákupní cenou spočítá z aktuální jednotkové prodejní ceny a zadaného rabatu (%) jednotkovou nákupní cenu,
kterou doplní do příslušné editační buňky.

3.2.11.14 Náhrada položky v rozpočtu za jinou z ceníku

Z kontextového menu na pravé tlačítko myši na vybrané položce v rozpočtu, z menu "Úpravy" - "Položky" nebo
kombinací akceleračních kláves Ctrl+H je k dispozici funkce "Nahradit", která umožní provést nahrazení aktuální
položky v rozpočtu jinou položkou z ceníku. Po zvolení této funkce se otevírá okno výběru nové položky. 

V okně se můžeme pohybovat běžným způsobem (šipkami nahoru a dolů, listovat myší, procházet skupiny v levé
části okna), nebo použít vyhledání položky (tlačítko "Najít" nebo kombinaci kláves Ctrl+F). Pro vyhledání položky
slouží standardní vyhledávací okno programu. Tlačítkem "Nahradit" nebo dvojitým stiskem levého tlačítka myši v
tabulce na požadované položce provede program výměnu položky z tohoto okna za položku z rozpočtu ve
shodném množství.

Tuto funkci je vhodné použít při drobné změně rozpočtu, kdy se jedná například o změnu průřezu vodičů a
podobně. Dojde tím ke značnému urychlení práce. Není tedy nutné smazat chybnou položku, jít hledat jinou a
zadávat množství do rozpočtu. Tuto funkci je možno použít u montážních položek, materiálů, dodávek i HZS.

Pokud funkci použijeme pro nahrazení montážní položky, je možné její náhradu provádět včetně náhrady i jejích
navázaných položek. To je dáno stavem zaškrtávacího rámečku "Nahradit včetně navázaných položek" nad
tlačítkem "Nahradit".

V případě zaškrtnutí volby "Převzít Název 2 z ceníku" se k montážním položkám včetně jejich navázaných do
rozpočtu převezme i obsah textu Názvu 2 z ceníku hlavního okna.

Zaškrtnutím volby "Ponechat skupinu pro nenalezené" se v případě náhrady položek, které nebyly dohledány v
ceníku, nastaví tato skupina v členění jako výchozí pro jejich další dohledání.

Navázané položky vidíme v tabulce, pod nahrazovanou položkou. Při nahrazení montáže tak můžeme účelově
vyměnit i navázané položky nebo třeba jen ty navázané. Zaškrtnutím fajfky před položkou v tabulce navázaných
položek určíme, která z navázaných se vloží do rozpočtu. Můžeme vybrat i více navázaných položek. 

Pokud se nahrazování provádí v jiném poměru, než 1:1, jsme následně dotázáni, jak se k nahrazovaným vazbám
zachovat. Pod vazbou v rozpočtu je tabulka s nově vybranými navázanými položkami. Stiskem tlačítka "OK" bez
zaškrtnutí rámečku před položkami se do rozpočtu přenesou obě vybrané navázané položky bez speciální
návaznosti na aktuální nahrazovanou navázanou položku. U nově vybraných navázaných položek můžeme změnit
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jejich normované předvyplněné množství. To provedeme v editační buňce "Množství" v pravém spodním rohu
okna. 

Můžeme tak např. k montáži 6 ks krabic rozdělit navázaný materiál jednoho typu ve shodném množství 6 ks na
dvě odlišné dodávky krabic v celkovém množství 6 ks.

Další specialitou může být zaškrtnutí obou položek vazeb pro nahrazení. V takovém případě vznikne v rozpočtu
jedna navázaná položka v jednotkové ceně obou zaškrtnutých položek. To je vhodné zejména u náhrady položek v
poptávce, kde je nutné vyplnit cenu více navázaných položek do jedné editační buňky.

Pokud množství u položky neodpovídá přednastavenému poměru u vazeb mezi položkami při náhradě včetně
navázaných, zobrazí se okno s navázanou položkou v rozpočtu a s nově nahrazovanou položkou a jejich množství
ke kontrole. Zde můžeme určit, zda se k nově navázané položce dát množství u navázané položky v rozpočtu,
nebo nově zadané množství. Zaškrtnutím volby "Příště se nedotazovat" se tento proces provede automaticky.
Toto platí pro aktuální práci s programem do jeho ukončení.

Funkce nahrazení položky pracuje na pozadí s ID číslem položky, které je interní součástí databáze. Toto číslo je
s položkou přenášeno z ceníku do rozpočtu. U rozpočtů importovaných z OCEP verze 7 a 8 bude s největší
pravděpodobností jiné než u téže položky v ceníku. Totéž platí i pro rozpočty naimportované z instalace od jiného
uživatele programu OCEP. V takovém případě program při nenalezení shodné položky přes její ID dohledá položku
podle jejího čísla a názvu. Při plné shodě se zastaví na položce a zobrazí ji. Pokud nenalezne absolutní shodu v
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čísle i názvu, ale jen v čísle položky a to u více položek najednou, zobrazí se první položka a informační okno,
které zobrazí kolik shodných položek v čísle bylo nalezeno a jakým způsobem doporučujeme položky vyhledat
pro správnou identifikaci té "původní položky".

Tlačítkem  "Najít" nebo kombinací kláves Ctrl+F otevřeme vyhledávací okno. V poli "Co hledat" zadáme celé
číslo položky, "Hledat v poli" vybereme "Číslo", "Porovnávat" vybereme "Celý text od začátku" a hledání
potvrdíme stiskem tlačítka "Vybrat vše". Ze zobrazených položek určíme (postavíme se na ní) tu k nahrazení (ze
správného ceníku) a ve vyhledávacím okně stiskneme tlačítko "Zrušit výběr". První vyhledání způsobem "Vybrat
vše" trvá delší dobu, protože je zapotřebí načíst všechny položky do paměti.

3.2.11.15 Převzetí ceny z ceníku hlavního okna

Z kontextového menu na pravé tlačítko myši na vybrané položce v rozpočtu, z menu "Úpravy" - "Položky" nebo
kombinací akceleračních kláves Ctrl+Shift+H je k dispozici funkce "Převzít ceny z hlavního okna", která
aktuální položce v rozpočtu nahradí cenu jinou položkou z ceníku. Po zvolení této funkce se otevírá okno výběru
položky jejíž cena nebo hodnoty pro výpočet ceny se uloží do aktuální položky rozpočtu. Převzetí ceny je možné
pro všechny ceníkové položky rozpočtu (práce, materiály, dodávky a HZS).

Pokud se funkce "Převzít ceny z hlavního okna" volá v rozpočtu montážní položce, která má nějaké navázané
položky, provádí se výměna ceny vlastní montážní položky s možností výměny navázaných položek z aktuálně
vybrané montáže v hlavním okně. Podmínkou je zaškrtnutí volby "Nahradit navázané položky". To se hodí
zvláště při naceňování poptávek z Excelu,
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V okně se můžeme pohybovat běžným způsobem (šipkami nahoru a dolů, listovat myší, procházet skupiny v levé
části okna), nebo použít vyhledání položky (tlačítko "Najít" nebo kombinaci kláves Ctrl+F). Pro vyhledání položky
slouží standardní vyhledávací okno programu. Tlačítkem "Převzít" nebo dvojitým stiskem levého tlačítka myši v
tabulce na požadované položce provede program převzetí ceny, nebo podklady pro její výpočet z položky tohoto
okna do aktuální položky v rozpočtu.

Zaškrtnutím volby "Převzít číslo a název do Názvu 2" nad tlačítkem "Uzavřít" se po převzetí ceny k položce
do rozpočtu uloží do Názvu 2 číslo položky a její název z přebírané položky v ceníku oddělené lomítkem.

Při otevření okna převzetí ceny se program postaví na položku v ceníku, která je napojena na aktuální položku
rozpočtu. Pokud neexistuje v ceníku na tuto položku odkaz (byla vytvořena ručně, nebo položka z ceníku
odstraněna), postaví se program na první položku skupiny, ve které se naposledy vyhledávalo. Dále můžeme
listováním v okně nebo vyhledáním položky najít tu, jejíž cenu přebereme do aktuální položky rozpočtu. Tlačítkem 

 "Najít" nebo kombinací kláves Ctrl+F otevřeme vyhledávací okno pomocí kterého můžeme dohledat
požadovanou položku a stiskem tlačítka "Převzít" uložíme její cenu k položce do rozpočtu.

3.2.11.16 Tvorba vlastního členění do skupin

V modulu "Položky" okna rozpočtu je v levé části okna strom členění položek na Ceníky prací, Ceník
materiálů, Ceník dodávek a Ceník HZS. Ceníky prací se dále dělí na jednotlivé montážní ceníky, použité v
aktuálním rozpočtu. Toto je základní členění. V případě potřeby je možno tyto základní skupiny dále dělit.
Skupiny tvoří sám program automaticky podle skupin v hlavním okně, odkud jsou položky přebírány. To souvisí s
nastavením v okně přenosu do rozpočtu - zaškrtnutý rámeček "Převzít skupiny". Další možností je tvořit členění
položek uživatelsky ručně a do takto vzniklých skupin přetahovat položky technikou Drag and Drop z ceníku při
tvorbě rozpočtu, nebo následně v rozpočtu přetahovat položky Drag and Drop mezi skupinami.

Skupiny v rozpočtu lze využít pro mezisoučty za určité skupiny položek (kabely, krabice, lišty, svítidla…, nebo na
práce nasmlouvaného rozsahu a další vícepráce apod.). Skupiny lze upravovat (přidávat větvičky na další úroveň,
přejmenovávat a mazat). Za tímto účelem použijeme pravé tlačítko myši, které nám poskytne aktuální nabídku
kontextového menu, ve které jsou nástroje na tvorbu těchto skupin, nebo akcelerační klávesy pro tyto funkce (F2,
Delete).

Pro práci se skupinami je nutné mít zapnutý pohled se skupinami. Ten se zapíná a vypíná z menu "Zobrazit"
volbou "Skupiny", nebo kombinací kláves Ctrl+K.

Vytvoření nové skupiny:
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Pravým tlačítkem myši ťukneme na skupinu v členění položek, kde chceme přidat další větvičku. Z kontextového
menu, které se zobrazí, zvolíme "Přidat skupinu". K aktuální skupině ve vybrané větvičce program přidá další
skupinu s názvem "Nová skupina", který nabídne k editaci na požadovaný název skupiny. Tento text přepíšeme
požadovaným názvem skupiny a potvrdíme klávesou Enter. Obdobným postupem lze založit na úrovni ceníků i
nový ceník volbou "Přidat ceník" z kontextového menu.

Vytvořit novou skupinu v členění položek lze i z menu "Soubor" ve volbě "Ceníky a skupiny".

Přej menování skupiny v členění položek:

Pravým tlačítkem myši ťukneme na skupinu v členění položek, kde chceme přejmenovat větvičku. Z aktuální
nabídky, která se zobrazí zvolíme "Přejmenovat". V názvu skupiny se zpřístupní editační buňka, ve které
opravíme text na požadovaný a potvrdíme klávesou Enter. Do režimu přejmenování skupiny se také dostaneme
ťuknutím levého tlačítka myši na již vybrané skupině, nebo akcelerační klávesou F2.

Odstranění prázdné skupiny nebo více skupin naj ednou:

Pravým tlačítkem myši ťukneme na skupinu v členění položek, kterou chceme odstranit. Z aktuální nabídky, která
se zobrazí zvolíme "Odstranit". Tím se provede odstranění skupiny v členění položek. Odstranit je možno pouze
skupinu, která neobsahuje žádné položky.

Odstranění skupiny nebo více prázdných skupin najednou lze docílit z kontextového menu volbou "Odstranit
všechny prázdné". Tato volba odstraní všechny prázdné skupiny na aktuálně zvolené úrovni členění včetně
vnořených skupin.

3.2.11.17 Vazby mezi položkami v rozpočtu

Vazby mezi položkami v rozpočtu zůstávají tak, jak byly společně s položkami přeneseny do rozpočtu (z
nastavení v hlavním okně s možností změny v okně přenosu do rozpočtu). V rozpočtu lze však tyto vazby měnit
(rušit a dělat nové). V rozpočtu jsou vazby z několika důvodů. Jedním z nich je vlastnost přirážek montážních
ceníků. Tyto přirážky mohou být počítány volitelně i z navázaných materiálových položek. Takto se podle pravidel
definovaných od tvůrců montážního ceníku 21M - Elektromontáže počítají přirážky tohoto ceníku. Dalším z důvodů
vazeb položek v rozpočtu je dělení materiálu podle příslušnosti k jednotlivým montážním ceníkům. Znamená to,
že v rekapitulaci (krycím listu rozpočtu), následuje za vyčíslenou hodnotou prací z montážního ceníku i hodnota
materiálu, náležícímu k tomuto montážnímu ceníku. Jedná se o materiál, který je navázán na položky tohoto
montážního ceníku. Tím se např. oddělí materiál pro silnoproud, slaboproud, zemní práce a pod.. Dalším důvodem
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je rychlejší a jednodušší práce s kombinací navázaných položek, než provádět tytéž činnosti zvlášť pro montáže
a zvlášť pro materiály (mazání položky, změna množství, změna značky položek, náhrada položek v rozpočtu...).

Program umožňuje předělávat stávající vazby a tvořit vazby nové. Navázané položky jsou vidět vždy na záložce 
"Vazby" (pod seznamem položek - formulářovým pohledem). Položky s navázanými položkami, mají zobrazenu
sponku u ikony (obrázku), která reprezentuje položku vlevo před položkou v tabulce.

V rozpočtu může být materiál navázán pouze na jednu práci. Práce však může být navázána na více materiálů.

Na záložce "Vazby" je tabulka s navázanými položkami. Nad touto tabulkou je tlačítko "Navázat novou práci"
nebo "Navázat nový materiál" (materiál nebo dodávku), které umožní navázání položek. Po jeho zmáčknutí se
otevírá okno výběru položek.

V jeho levé části je strom členění položek (okno typu Průzkumník) a vpravo tabulka položek příslušných vybrané
skupině v členění. Požadovanou položku lze nalézt běžným způsobem (ve sloupci, podle kterého je setříděno,
nebo vyhledáním položky pomocí vyhledávacího okna). Po nalezení požadované položky zmáčkneme tlačítko 
"Navázat" nebo doubleclick myší na požadované položce. Tím dojde k navázání vybrané položky na aktuální
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položku v rozpočtu. Tlačítkem "Uzavřít" se provede uzavření okna pro navázání, jinak je možno pokračovat
v navazování na aktuální položku.

Na záložce "Vazby" okna rozpočtu dává pravé tlačítko myši nabídku s těmito možnostmi:

Nová položka

- vyvolá okno navázání položek

Odstranit

- s dotazem odstraní aktuální navázanou položku

Přej ít na navázanou položku

- přejde v rozpočtu do Detailu položky, na kterou je ta ve vazbách navázána (z navázaného materiálu přejde přímo
na montážní položku na kterou je materiál navázán a opačně z navázané práce přejde na materiál, na který je
tato práce navázána). V Detailu je možno editovat její údaje a pak se stejným způsobem vrátit zpět.

3.2.11.18 Přirážky rozpočtu

Na rozdíl od přirážek ceníků prací, materiálů a dodávek, které se připočítávají ke konkrétní skupině položek, se 
"Přirážky rozpočtu" připočítávají k celému rozpočtu (k součtu oddílů A+B+C rekapitulace). Jako tyto přirážky se
používají např.: Rezerva, Inženýrská činnost….

Okno Přirážek rozpočtů otevřeme z menu "Číselníky" volbou "Přirážky".

V horní části okna je tabulka s aktuálním seznamem přirážek. Před názvem přirážky v tabulce je zaškrtávací
rámeček, který určuj e použití přirážky při výpočtu ceny rozpočtu. Pod tabulkou je Detail aktuální položky z
tabulky:

Název - název přirážky - do názvu lze vložit znak "#", který je v textu názvu nahrazen aktuální hodnotou
přirážky

Přirážka - výše přirážky v %

DPH přirážky - výše DPH přirážky v % z číselníku DPH - v případě vybrání konkrétní hodnoty včetně 0, je
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DPH počítána v této výši. Pokud je výběr DPH prázdný, program OCEP automaticky dopočítává sazbu DPH
podle položek, ze kterých má být tato přirážka počítána a jejich sazeb DPH. Toto řešení vychází z možnosti v
jednom rozpočtu souběžně mít sazbu základní i sníženou (nebytová a bytová výstavba).

Použít přirážku při výpočtu rekapitulace - volba duplikuje fajfku v tabulce před přirážkou

Tlačítko "Nová položka" umožňuje přidat nový záznam do tabulky přirážek a ten v Detailu editovat. Tlačítko
"Odstranit" umožní na dotaz smazat jeden nebo více záznamů z tabulky. Obě možnosti jsou k dispozici i v
kontextovém menu na tabulce.

3.2.11.19 Změna množství

V programu OCEP je několik možností jak změnit stávající množství u položek v rozpočtu. Množství lze měnit
buď pouze u vybrané položky nebo u vybrané položky včetně jejích navázaných položek.

Změna množství pouze u aktuálně vybrané položky se provádí na záložce "Detail" v editační buňce "Množství".
U položek prací, materiálů a dodávek lze současně se změnou množství aktuální položky měnit poměrné
množství i u navázaných položek. Změna množství včetně navázaných položek se provádí stiskem tlačítka se
třemi tečkami za editační buňkou "Množství" na záložce "Detail". Následně dostaneme dialog podle toho, zda
je aktuální položkou práce nebo materiál (dodávka).

Změna množství položek práce (včetně navázaných položek materiálů a dodávek)

U ceníků prací v dialogovém okně "Změna množství" v editační buňce provedeme požadovanou změnu množství
montážní položky. Automaticky je nastaven požadavek "Změnit včetně navázaných materiálů a dodávek".
Po odsouhlasení se v poměru původního a nového množství změní množství i navázaných materiálů a dodávek na
aktuální montážní položku.

Změna množství položek materiálu a dodávek (včetně navázaných montážních položek)

U ceníků materiálů a dodávek v dialogovém okně "Změna množství" v editační buňce provedeme požadovanou
změnu množství aktuální položky. Dále máme v okně možnost vybrat ze dvou způsobů změny navázaných
položek. Implicitně je přednastaven způsob "Včetně všech navázaných položek". To znamená, že po
zmáčknutí tlačítka "OK" se provede změna množství u aktuální položky materiálu nebo dodávky, u montážní
položky na tento materiál nebo dodávku navázané a dále u materiálů a dodávek, navázaných na tuto montážní
položku.
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Další způsob je "Včetně navázané položky práce". Tento způsob změní množství u aktuální položky materiálu
nebo dodávky a u montážní položky na tento materiál nebo dodávku navázané. Po odsouhlasení dialogového
okna "Změna množství" tlačítkem "OK" se v poměru původního a nového množství změní množství i u
navázaných položek podle příslušné volby.

Pokud si v rozpočtu změníme množství jen u jedné z navázaných položek, změníme tím poměr
vzájemného množství mezi těmito položkami. Při následné změně množství včetně navázaných
položek program provede změnu podle aktuálního poměru množství těchto položek, což se následně
může jevit jako chyba, která je ale způsobena uživatelským zásahem. Tento problém řeší zaškrtnutí
volby "Stejné množství i na navázané položky" u změny množství od montážní položky a "Stejné
množství i na všechny navázané položky" u změn množství ve směru od materiálu nebo dodávky.

3.2.11.20 Aktualizace ceníku z rozpočtu

Stejně jako při tvorbě rozpočtu lze aktualizovat z okna rozpočtu položky v hlavním okně změněnými položkami z
rozpočtu. Můžeme aktualizovat existující položky, nebo nově vytvořené položky z rozpočtu ukládat do ceníku
hlavního okna. Možnost aktualizace je dostupná z kontextového menu volbou "Aktualizace ceníku" nebo na
záložce "Detail" položky. Tam je v pravém dolním rohu tlačítko "Aktualizace ceníku >>" po jehož stisku se
objeví aktualizační okno. Pokud již položka v ceníku hlavního okna existuje, provádí se její aktualizace a v okně je
vidět nad detailem položky její umístění v ceníku. Pokud tato položka v ceníku není - byla vytvořena ručně v
rozpočtu, nebo byla z ceníku smazána, objeví se okno, v jehož levé části je členění ceníků daného typu z hlavního
okna. V členění určíme umístění nové položky v hlavním okně.

Pokud v okně aktualizace upravíme u položky libovolný údaj oproti rozpočtu, bude do hlavního okna uložena takto
upravená položka.

Volbou "Aktualizace ceníku >>" se provede tato činnost pouze s aktuální položkou. "Aktualizace ceníku" z
kontextového menu provede tuto akci se všemi vybranými položkami.

Okno aktualizace montážní položky (práce):

Pokud jsou všechny údaje s aktualizovanou položkou shodné, není žádná hodnota zvýrazněna.

Okno aktualizace materiálu a dodávek:
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Rozdílné hodnoty u položek jsou pro lepší přehlednost barevně zvýrazněny. Před potvrzením změn a jejich uložení
do ceníku hlavního okna je možné u aktuální položky rozpočtu provést jakékoliv změny v uvedených editačních
buňkách.

Pokud se v rozpočtu z poptávky do Názvu 2 u položky ukládá její původní číslo a název, lze volbou "Aktualizovat
i Název 2" umožnit nebo zabránit jeho uložení do ceníku v hlavním okně.

V případě, že aktualizované položka v ceníku není - byla vytvořena ručně v rozpočtu, nebo byla z ceníku smazána,
objeví se okno, v jehož levé části je členění ceníků hlavního okna. V členění určíme umístění nové položky v
hlavním okně a potvrdíme aktualizaci (doplnění nové položky) tlačítkem "OK".

Okno aktualizace HZS:
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Pokud existuje v číselníku Druhy prací firmy položka s aktuální sazbou, je zobrazena tato položka. Pokud tato
sazba v číselníku neexistuje, nabídne program vytvoření nové položky v číselníku s možností editace popisu druhu
práce s aktuální sazbou. Tyto změny jsou po stisku tlačítka "OK" uloženy do položky v hlavním okně OCEP.

3.2.11.21 Aktualizace ceníku včetně navázaných

Funkce "Aktualizace ceníku včetně navázaných" se vyvolá z kontextového menu po stisku levého tlačítka
myši na tabulce s jednou nebo více vybranými položkami. Jelikož se jedná o práci včetně navázaných položek,
lze ji vyvolat pouze na montážních položkách rozpočtu a aktualizace ceníku hlavního okna se provádí s montážní
položkou a její navázanou položkou materiálu nebo dodávky včetně vytvoření jejich vazeb.

Rozdílem oproti aktualizaci bez navázaných položek je volba "Vytvořit vazby 1:1". Ta se objevuje pouze při
ukládání vazeb jedné montážní položky na více navázaných materiálů. Tato volba je při aktualizaci položek z
rozpočtu, který se dělal z poptávky, přednastavena na výchozí poměr položek 1:1. Při nezaškrtnuté volbě by byl
poměr navázaných, uložených do ceníku hlahního okna v poměru navázaných položek v rozpočtu.

Jinak je tato funkce shodná s aktualizací ceníku. Lze ji jednoduše použít například při importu položek, které
program nedohledal při importu z XLS poptávky, které přicházejí ze stejného zdoje, takže se mohou v dalších XLS
poptávkách opět vyskytovat.
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3.2.11.22 Odstranění položek z rozpočtu

Stejně jako v hlavním okně OCEP, lze i z rozpočtu odstranit nežádoucí položky. Odstranění jedné nebo více
položek se provádí nejprve jejich označením a následným stiskem klávesy "Delete" nebo výběrem "Odstranit"
z kontextového menu na pravém tlačítku myši (na seznamu položek). Dále je možno odstranit označené položky

stiskem ikony  "Odstranit" na nástrojové liště nebo z menu "Úpravy" volbou "Odstranit".

U položek HZS se provede po odsouhlasení odstranění označených položek. U položek ceníků prací, materiálů a
dodávek dostáváme okno s další možností rozhodování o mazání položek.

Dotaz při odstranění montážních položek:

U ceníků prací dostáváme při odstranění položek dialog, ve kterém je přednastaveno "Odstranit včetně
navázaných položek". Touto volbou program odstraní  označené položky včetně jejich navázaných položek (na
záložce "Vazby" těchto označených položek). Při volbě "Odstranit bez navázaných položek" provede program
odstranění pouze označených montážních položek bez odstranění materiálů a dodávek navázaných na označené
montážní položky. Potvrzení okna provedeme tlačítkem "Ano" nebo stiskem klávesy Enter.

Dotaz při odstranění materiálů a dodávek:

U ceníků materiálů a dodávek dostáváme při odstranění položek dialog se třemi možnostmi. V nabídce je
přednastaveno "Odstranit včetně všech navázaných položek". Po potvrzení této volby program odstraní
označené položky včetně všech navázaných položek – to znamená prací a jejích dalších navázaných materiálů.
Při volbě "Odstranit včetně navázaných prací" provede program odstranění označených položek materiálů
nebo dodávek včetně jejich navázaných montážních položek. "Odstranit bez navázaných položek" provede
odstranění jen označených položek materiálů nebo dodávek bez navázaných montážních položek. Potvrzení okna
provedeme tlačítkem "Ano" nebo stiskem klávesy Enter.

3.2.11.23 Sloučení položek

Tato funkce slouží ke sloučení shodných položek. Pokud například do rozpočtu zadáváme položky průběžně, tak
jak se prováděla montáž, budou v rozpočtu některé položky duplicitně. Tato funkce umožní sloučení zcela
shodných položek.

V rozpočtu, který je vytvořen z XLS poptávky, nelze slučovat položky, protože ty se vážou na konkrétní
místo v XLS tabulce pro jejich následný export.

Zmáčknutím pravého tlačítka myši na položkách v tabulkovém pohledu se objeví kontextové menu, ze kterého
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vybereme volbu "Sloučit". Téhož docílíme z menu "Úpravy" okna rozpočtu, volbou "Položky" – "Sloučit".
Následně se otevírá okno pro nastavení způsobu sloučení.

Sloučení položek je možno provést několika způsoby.

- Sloučit všechny položky ve skupině/ceníku shodné s touto položkou

Sloučí všechny položky ve skupině/ceníku (podle zapnutého pohledu na data - se skupinami/bez skupin),
které jsou shodné s aktuální položkou. Skupinou může být větev v členění nebo celý ceník pokud v něm
nejsou skupiny nebo je vypnut pohled na ceník se skupinami.

- Sloučit všechny shodné položky mezi vybranými

Sloučí všechny položky mezi vybranými (označenými), které jsou shodné.

- Sloučit všechny shodné položky ve skupině/ceníku 

Sloučí všechny položky ve skupině/ceníku (podle zapnutého pohledu na data - se skupinami/bez skupin),
které jsou shodné. Skupinou může být větev v členění nebo celý ceník pokud v něm nejsou skupiny nebo je
vypnut pohled na ceník se skupinami.

Položky se slučují pouze v případě, že veškeré informace u položky (číslo, název, cena, jednotka, značka i shoda
navázaných položek….) kromě množství, jsou shodné. Při slučování shodných montážních položek se provede
jejich sloučení a program předělá vazby materiálů nebo dodávek ze slučovaných položek na nově vzniklou
sloučenou montážní položku. Při slučování materiálů nebo dodávek program neprovede sloučení položek, pokud u
slučovaných položek existují vazby na položky montáží (výjimkou je vazba slučovaných materiálů nebo dodávek
na jedinou montážní položku).

Další alternativou je slučování se zaškrtnutým rámečkem ve spodní části okna "Sloučit včetně navázaných
položek" (u slučování montážních položek). S touto zaškrtnutou volbou se provede sloučení montážních položek
a sloučení navázaných materiálů a dodávek, pokud je toto sloučení možné (shoda čísla, názvu, ceny, jednotky,
značky i navázané položky….). V případě zaškrtnutí volby "Sloučit i v případě odlišných navázaných
položek" dojde při plné shodě u montážní položky k jejímu sloučení. Tato položka bude mít po sloučení všechny
navázané materiály slučovaných položek.
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U slučování položek materiálu nebo dodávek se provede v případě, že slučované položky nemají žádné navázané
práce, nebo jednu společnou. Při zaškrtnutí "Sloučit bez ohledu na navázané práce" se provede sloučení položek
a vazby všech sloučených položek budou na aktuální navázanou položku v případě slučování pouze aktuální
položky seznamu.

3.2.11.24 Rozdělení položky

Funkce Rozdělení položky umožní z jedné položky vytvořit dvě s rozděleným množstvím podle uživatelského
zadání. To je užitečné například pokud z již hotové nabídky řešíme v zakázce fakturaci podle provedené montáže
v zadaném období a podobně.

V rozpočtu, který je vytvořen z XLS poptávky, nelze rozdělovat položky, protože ty se vážou na
konkrétní místo v XLS tabulce pro jejich následný export.

Pravým tlačítkem myši na položce, kterou chceme rozdělit, vyvoláme kontextové menu. Volba "Rozdělit" otevírá
okno k zadání množství nové rozdělené položky. Totéž docílíme z menu "Úpravy" okna rozpočtu, volbou
"Položky" – "Rozdělit". Okno rozdělení položky lze vyvolat i kombinací akceleračních kláves Ctrl+R.

Zaškrtnutím rámečku "Rozdělit i navázané položky" (pouze u rozdělování položky práce) lze docílit rozdělení
navázaných položek ve stejném poměru jako u právě rozdělované položky (původní a nové množství).

Pokud se pracuje v rozpočtu s více značkami, můžeme rovnou při rozdělování položek zařadit tyto nové položky
do jiné značky.
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3.2.11.25 Uživatelské pořadí položek

V rozpočtu můžeme položky třídit podle čísla, názvu a značky. Kromě toho můžeme definovat i vlastní uživatelské
pořadí položek.

Nejprve vypneme třídění položek opakovaným ťuknutím na hlavičku sloupce, kde je signalizováno třídění
tmavým trojúhelníkem. Až tato signalizace zmizí (změní se v šedivý trojúhelník), jsou na obrazovce (následně i na
sestavě) položky podle svého fyzického pořadí. Toto pořadí lze jednoduchým způsobem měnit. Postavíme se na
položku, nebo označíme více položek, které chceme posunout jinam. Dále stačí zmáčknout kombinaci kláves Alt
+šipka nahoru, nebo Alt+šipka dolů. Položka se posune o jednu pozici zadaným směrem. Stejný výsledek
docílíme i stiskem ikony v okně rozpočtu, nebo z menu "Úpravy" volbou "Posunout položky nahoru" nebo
"Posunout položky dolů".

posune aktuální položku nebo označené položky nahoru Alt+šipka nahoru

posune aktuální položku nebo označené položky dolů Alt+šipka dolů

Stejného efektu lze docílit i přetažením položky nebo více označených položek myší (Drag&Drop) na
požadovanou pozici. Změny se projeví jak při pohledu na data bez zobrazených skupin, tak i se skupinami.

3.2.11.26 Porovnání rozpočtu se skladem

Program umožňuje porovnat položky materiálu a dodávek obsažené v rozpočtu s tím, co na daný rozpočet prošlo
skladovými doklady (Výdejky a Vrácenky). Tato funkce slouží především ke kontrole toho, co prošlo skladem,
aby se tyto položky nezapomněly přeúčtovat zákazníkovi v zakázce, na kterou byly vydávány.

Porovnání položek vyvoláme v okně zakázky z menu "Nástroje" volbou "Porovnání rozpočtu – S pohyby na
skladě". Porovnávají se všechny položky materiálu a dodávek v aktuální zakázce s tím, co prošlo na tuto zakázku
skladovými doklady. Pokud je vybrán v hlavním okně Aktuální sklad, provádí se porovnání položek se skladovými
doklady tohoto skladu. Pokud není žádný sklad vybraný, porovnává se množství v rozpočtu s doklady všech
skladů v hlavním okně.

Porovnání ovlivňuje stav volby "Použít přirážky při porovnání se skladovými doklady" na záložce "Rozpočet"
v okně "Možnosti" aktuální zakázky. Pokud je volba zaškrtnutá, budou pro porovnání poníženy položky ze
skladových dokladů o množství spočítané z přirážek, které se počítají pouze z vybraných jednotek - například 
Prořez.
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V zobrazeném okně jsou dvě tabulky. V horní tabulce jsou položky, které jsou navíc v zakázce oproti tomu, co
prošlo na tuto zakázku skladovými doklady vybraného skladu, nebo všech skladů. V dolní tabulce jsou položky,
které v zakázce oproti skladovým dokladům chybí.

Stiskem tlačítka "Přenést chybějící skladové pohyby do rozpočtu" je možné položky, které prošly skladem
na daný rozpočet, ale v rozpočtu chybí, přenést do tohoto rozpočtu.

3.2.11.27 Přepočet rozpočtu do různých měn

Program OCEP umožňuje rozpočet přepočítat do různé měny. Tato funkce je v rozpočtu v menu "Nástroje" volbě
"Možnosti" na záložce "Rozpočet".

Stačí uživatelsky zadat symbol měny (Kč, €, $, Ł, ?… nebo ji vypsat z klávesnice - Euro) a její kurs k aktuální
měně. Po následném potvrzení je celý rozpočet přepočten do nové aktuální měny rozpočtu. Nový symbol měny
v rozpočtu figuruje na tiskových sestavách a v okně rozpočtu. Při uložení rozpočtu se do hlavního okna ukládá
částka rozpočtu již v nové měně. Rozpočty v jiné měně mohou být podle uživatelského nastavení v Možnostech
hlavního okna Ctrl+J na záložce "Obecné" signalizovány sloupcem v tabulce rozpočtů.

Zpět lze rozpočet přepočítat zadáním kursu "1".

Pokud je rozpočet spočítán v jiné měně, než je aktuální měna programu, faktury tohoto rozpočtu jsou také
vystaveny v měně rozpočtu.

3.2.11.28 Import jiného rozpočtu do aktuálního

Do aktuálního rozpočtu můžeme funkcí "Import" vložit obsah celého jiného rozpočtu, nebo jeho vybranou část.
Tímto způsobem je možno složit během okamžiku rozpočet z více již existujících rozpočtů se zachováním skupin
případně i značek zdrojových rozpočtů. Funkce "Import" je dostupná v okně rozpočtu v menu "Nástroje".

Po výběru importovaného rozpočtu z menu, nebo po jeho přetažení z hlavního okna se otevře okno, pro výběr
toho, které části zdrojového rozpočtu se budou kopírovat do aktuálního rozpočtu. Standardně je přednastaveno
kopírování všech položek, které jsou v kopírovaném rozpočtu uloženy: položky prací, materiálů a dodávek včetně
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vazeb, položky HZS, subdodávek a vlastních nákladů.

Pokud je při importu vybrána v cílovém rozpočtu aktuální značka, nabídne okno importu zaškrtnutý "Import pro
aktuální značku". V takovém případě jsou položky do rozpočtu naimportovány pro tuto vybranou značku. Pokud
aktuální značka vybrána není, nebo zrušíme zaškrtnutí volby "Import pro aktuální značku", zůstávají
importovaným položkám značky, které měly ve zdrojovém rozpočtu. Po importu dostaneme hlášení, kolik položek
bylo naimportováno.

Import rozpočtu do aktuálního lze docílit i metodou Drag&Drop (tažením rozpočtu nad plochu aktuálního rozpočtu)
a to z modulu "Rozpočty" hlavního okna programu OCEP.

3.2.11.29 Přenos položek z rozpočtu do rozpočtu

Stejným způsobem jako se přenáší položky z ceníku do rozpočtu je možné provádět i přenos položek z jednoho
rozpočtu do druhého. Přenos je možný čtyřmi způsoby:

- zmáčknutím klávesy Enter na požadované položce

- tažením položky myší na požadované místo v rozpočtu

- z kontextového menu na tabulce s položkami (Kopírovat do rozpočtu, a případně Přesunout do
rozpočtu)

- dvojí stisk levého tlačítka myši na požadované položce

První tři možnosti lze použít i pro přenos více označených položek najednou. Čtvrtá možnost funguje jen pro
aktuální položku, protože první stisk tlačítka na označených položkách zruší jejich označení.

Pokud je vybráno více položek, otevírá se pro zadání množství cyklicky pro každou přenášenou položku okno pro
přenos položek. Množství u jednotlivých položek je přednastaveno množstvím z přenášeného rozpočtu.
S přenášenými položkami se do nového rozpočtu přenáší i navázané položky, pokud se před těmito navázanými
položkami nezruší zaškrtnutí výběru jejich přenosu. Výběrem tlačítka "OK vše" v okně přenosu do rozpočtu se
program zeptá na násobky množství u přenášených položek, které následně uloží do cílového rozpočtu a
automaticky bez dalších dotazů přenese ostatní položky dle zadaných kritérií.

Položky z rozpočtu do rozpočtu lze nej enom kopírovat, ale i přesouvat. Lze tak jednoduchým způsobem
evidovat dva stavy rozpočtu - jeden rozpočet - evidence již provedených prací a druhý rozpočet - evidence toho, co
zbývá k realizaci oproti celkovému rozpočtu. Při tažení položek myší je symbolem "+ Kopírovat" u ikony myši
signalizováno, že budou položky kopírovány. Při zmáčknutí a podržení klávesy Shift před puštěním levého tlačítka
myši nad cílovým rozpočtem nedochází ke kopírování položek, ale k jejich přesunu (místo "+ Kopírovat" se
objeví "<= Přesunout"). Z rozpočtu odkud se berou, se tyto položky zruší a uloží se do rozpočtu, kam se
položky přenášejí (pokud v okně přenosu není řečeno jinak, tak i včetně navázaných položek). Přesun položek lze
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realizovat se stiskem klávesy Shift i klávesou Enter na požadované položce, nebo dvojím stiskem tlačítka myši
na požadované položce se současným stiskem klávesy Enter. Přesun z rozpočtu do rozpočtu lze provést i z
kontextového menu na položkách v tabulce volbou "Přesunout do rozpočtu".

Mezi rozpočty lze přesouvat nebo kopírovat položky prací (montážních ceníků), materiálů, dodávek, hodinových
zúčtovacích sazeb, subdodávek a vlastních nákladů.

3.2.11.30 Import z XLS souboru

Program umožňuje importovat do rozpočtu jakékoliv položky včetně ceny a množství z externího XLS souboru..
Mohou to být položky prací, materiálů, dodávek, HZS, ale i subdodávky nebo vlastní náklady. 

Tento import spustíme v okně rozpočtu z menu "Nástroje" volbou "Import ze souboru". Využívá se k tomu
stejný postup, jako při importu položek z poptávky, jen je v okně importu jiné přednastavení, než při importu z
poptávky. Implicitně není zaškrtnuto "Pokusit se spárovat s položkami ceníku" a "Rozpustit přirážky do položek".
Možnost tohoto importu je podmíněna zakoupením modulu Poptávky.

Tento import je prioritně určen pro načtení materiálových položek z dodacího listu do rozpočtu. Na rozdíl od
poptávek se provede pouze import položek do rozpočtu. Importují se tu i ceny položek. U položek materiálů,
dodávek a subdodávek se cena importuje jako cena nákupní. Při nalezení první takovéto položky se program
zeptá na obchodní přirážku, kterou má k importovaným položkám dopočítat.

Při importu montážních položek (prací) založí v rozpočtu montážní ceník s názvem shodným s názvem listu z XLS
souboru, ze kterého se importuje. V tomto ceníku nastaví výpočet podle indexu s indexem 1.

Pokud z XLS souboru importujeme subdodávky nebo vlastní náklady, je celková cena položky spočítána podle
zadaného množství a jednotkové ceny této položky.

3.2.11.31 Okno Možnosti v rozpočtu

V okně "Možnosti" je několik záložek, na kterých jsou informace a různá nastavení z rozpočtu. Okno vyvoláme z
menu "Nástroje" v rozpočtu nebo stiskem kombinace kláves Ctrl+J.

Záložka "Obecné":

Na této záložce jsou obecné informace o rozpočtu. Eviduje se zde jméno autora rozpočtu, oddělení, kde pracuje,
jeho adresa elektronické pošty, název firmy autora rozpočtu, číslo verze rozpočtu a libovolný text poznámky k
rozpočtu.
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Záložka "Informace":

Záložka obsahuje číslo rozpočtu, jeho název a bližší popis. Tyto údaje jsou v tomto okně editovatelné.

Je zde možno nastavit "Výchozí DPH pro nové položky". Sazbu DPH, která je zde uvedena budou dostávat
nově pořizované položky. Tu je možné však kdykoliv a kdekoliv změnit. Sazbu můžeme vybrat z aktuálních hodnot
z číselníku DPH.

Následuje upozornění, že zde uvedené hodnoty nemusí odpovídat aktuálnímu stavu rozpočtu. Tyto hodnoty se
aktualizují s uložením rozpočtu a odpovídají hodnotám v hlavním okně programu OCEP u tohoto rozpočtu.

Pod těmito informacemi je celková normovaná spotřeba času za tento rozpočet. Dále cena materiálu a
dodávek bez DPH, cena celkem bez DPH a cena včetně DPH. Dále je to informace, zda jsou tyto výsledky za
určitou část rozpočtu (pro značku nebo více značek) nebo za celý rozpočet (pokud nejsou značky uvedeny).

Záložka "Investor":
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Na záložce Investor j sou tyto údaj e:

Název firmy (název firmy nebo jméno osoby - identifikace kontaktu - maximálně 60 znaků)

Ulice (ulice a číslo popisné - maximálně 40 znaků)

Město (místo sídla firmy / bydliště - maximálně 40 znaků)

PSČ (poštovní směrovací číslo)

Země (pokud je vyplněno, tiskne se na sestavách rozpočtů, faktur a prodejek)

Zkratka (zkratka názvu firmy, reprezentuje příslušnou adresu např. jako dodavatele v detailu materiálové
položky - maximálně 7 znaků - musí být v rámci adresáře jednoznačná). Zadání zkratky je vyžadováno v
případě, že je kontakt označen jako Dodavatel.

IČ (identifikační číslo) - tlačítko za editační buňkou dohledá na internetu kontakt podle zadaného IČ

DIČ (daňové identifikační číslo) - tlačítko "<<" za editační buňkou předvyplní DIČ z IČ

Kontaktní osoba (jméno a příjmení kontaktní osoby)

Telefon (telefonní číslo na pevnou linku - maximálně 40 znaků) - tlačítko za editační buňkou spustí Skype
telefonii na číslo pevné telefonní linky - je nutný Skype kredit. Pokud je zadáno více telefonních čísel, Skype
použije vždy první telefonní číslo ze seznamu...

Mobil (mobilní telefonní číslo - maximálně 40 znaků) - tlačítko za editační buňkou spustí Skype telefonii na
mobilní telefonní číslo - je nutný Skype kredit. Pokud je zadáno více telefonních čísel, Skype použije vždy
první telefonní číslo ze seznamu...

Skype (přihlašovací jméno do komunikačního programu Skype) - tlačítko za editační buňkou spustí
komunikaci programem Skype (zdarma). Modrá ikona na tlačítku signalizuje, že dotyčná osoba je on-line,
oranžová ikona - není on-line nebo nebylo možno ověřit existenci přihlašovacího jména.

ICQ (číslo nebo přezdívka uživatele ICQ)

E-mail (adresa elektronické pošty - maximálně 40 znaků) - tlačítko za editační buňkou spustí výchozí
poštovní program s předvyplněnou adresou

Sleva (sleva v %, která je nabízena aktuálnímu kontaktu při tvorbě rozpočtu nebo faktur)

Záložka "Rozpočet":
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Ve dvou horních rámečkách je přednastavení výchozího chování při výpočtu cen a úkolových mezd u ručně
zakládaných montážních ceníků v rozpočtu. Nabízí se stejné možnosti výpočtu jako u stávajících ceníků.
"Výchozí výpočet cen pro ručně založené ceníky" lze přednastavit podle hodinové sazby firmy a normativu
času u položek nebo podle indexu (koeficientu) pro přepočet ceníkové ceny. "Výchozí výpočet mezd pro ručně
založené ceníky" lze přednastavit mzdovou sazbu, která se bude nasčítávat za každou hodinu normovaného
času u položek, nebo výpočet podílem v % z montážních ceníkových cen. Mzdová sazba [Kč/hod.] u mzdy z
normočasu je použita i pro výpočet mezd z položek HZS pro předběžnou kalkulaci nákladů rozpočtu při
tvorbě nabídek.

Stav zaškrtávacího rámečku "Nerozlišovat velká a malá písmena v jednotkách" určuje, z jakých položek se
budou počítat přirážky materiálu, u kterých je řečeno, že se mají počítat pouze z určitých jednotek (neprázdná
editační buňka u jednotky u přirážek materiálu).

Stav volby "Použít přirážky při porovnání se skladovými doklady" určuje, jakým způsobem se bude provádět
kontrola toho, co prošlo skladem na daný rozpočet a toho, jaké množství je v rozpočtu u materiálu uvedeno. Při
zaškrtnutí této volby se budou položky rozpočtu porovnávat s tím co prošlo skladem na tento rozpočet navýšeným
o přirážky na materiál počítané z položek určitých jednotek (prořez). Vychází to z možnosti povýšení takovýchto
položek při tvorbě požadavku na materiál z rozpočtu.

Rozpočet lze přepočítat pro různé měny. Stačí uživatelsky zadat symbol měny (Kč, €, $, Ł, ?…) a její kurs
k aktuální měně. Po následném potvrzení je celý rozpočet přepočten do nově zadané měny. Nový symbol měny
v rozpočtu figuruje na tiskových sestavách, v okně rozpočtu a ukládá se i do hlavního okna s rozpočtem pro jeho
případnou fakturaci v této měně. Návrat rozpočtu zpět k aktuální měně programu lze provést zadáním stejné měny
rozpočtu jako je měna programu. Tím se provede opětovný přepočet rozpočtu na kurz "1".

Zabezpečení rozpočtu lze provést zadáním "Hesla pro práci s rozpočtem". Při zadání hesla si program vyžádá
jeho potvrzení. Kdo zná toto heslo, může jej zde v Možnostech zrušit nebo změnit. Toto heslo je vyžadováno při
otevírání rozpočtu.

Volba "Automaticky povolit tisk obrázku položek materiálu a dodávek" je přebírána z přednastavení v
Možnostech hlavního okna. Tato volba v rozpočtu zajistí, že u nově přenášených položek materiálu nebo dodávek
do rozpočtu, se automaticky nastaví tisk obrázku na sestavě položek, pokud u položky obrázek existuje.

Záložka "Rekapitulace":
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Na záložce "Rekapitulace" se nastavuje způsob zaokrouhlování. Můžeme nastavit zaokrouhlení celkové ceny
včetně DPH, ceny bez DPH, nebo potlačit zaokrouhlování volbou "Nezaokrouhlovat". Pokud zvolíme jeden ze
způsobů zaokrouhlení, máme možnost nastavit čtyři stupně zaokrouhlení a to od jaké částky v rekapitulaci na
jaký řád zaokrouhlit. Můžeme nastavit zaokrouhlení na jednotky, desítky, stovky a tisíce. Můžeme vybrat i volbu
v daném finančním rozsahu nezaokrouhlovat.

Zaškrtnutím "Nezaokrouhlovat rekapitulaci za značky" zakážeme zaokrouhlení rekapitulace rozpočtu který
není prezentován jako celek (bez vybrané aktuální značky), ale je prezentován s filtrem, specifikujícím jen jeho
část (značka v rozpočtu). Pokud zaokrouhlíme rekapitulaci rozpočtu, která je prováděná pro jednotlivé značky,
může se stát, že se součet zaokrouhlených výsledků jednotlivých značek nemusí rovnat zaokrouhlenému
výsledku celkové rekapitulace.

Zaškrtnutí volby "Zaokrouhlit hodnoty DPH u jednotlivých sazeb na desetníky nahoru" způsobí, že hodnoty
DPH budou uvedeným způsobem zaokrouhleny.

Zaškrtnutí volby "Vyčíslit navázané materiály za jednotlivé montážní ceníky" způsobí, že v rekapitulaci
rozpočtu budou za součty za montážní ceníky uvedeny i součty za jejich navázané položky materiálu.
Nenavázané materiálové položky budou při tomto zaškrtnutí uvedeny za všemi montážními ceníky jako "OSTATNÍ
MATERIÁL". Totéž platí i pro sestavu položek materiálu. Při nezaškrtnutí této volby bude materiál v rekapitulaci
zastoupen jedním součtem za všechny položky případně s filtrem pro vybranou značku.

Záložka "Mzdy":
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Na záložce jsou tyto údaje o mzdách v aktuálním rozpočtu:

Údaj e z aktuálního výpočtu rekapitulace:

- celková částka k rozdělení na mzdy v úkole (z rekapitulace) = celková částka na mzdy v úkole ze
zadaných montážních položek všech ceníků v rozpočtu (výsledek z okna mezivýsledků)

- částka k rozdělení na mzdy v úkole v tomto období = aktuální částka na mzdy připravená k rozdělení v
aktuálním období (celková částka na mzdy po odečtení jež rozdělené částky)

- částka již rozdělená na mzdy v tomto období

Údaj e z posledního rozdělování mezd:

- celková částka údajně rozdělená na mzdy v úkole = částka, která je spočítaná jako rozdělená na mzdy,
ale lze ji editovat. Zmenšením spočítané částky se docílí navýšení aktuálně rozdělované částky na mzdy v
úkole a opačně. Navýšením této částky se docílí ponížení aktuálně rozdělované částky na mzdy v úkole.

- celková částka skutečně rozdělená na mzdy v úkole

- v rozpočtu jsou evidovány nevyčerpané mzdy v celkové výši. V případě kladné hodnoty (+) se jedná o
součet nevyčerpaných úkolových mezd, se kterými nebude dále počítáno pro rozdělení montérům. V
případě záporné hodnoty (-) se jedná o součet nevyčerpaných úkolových mezd, které byly ponechány v
rozpočtu na rozdělení v dalším období.

- celková částka skutečně rozdělená na mzdy v HZS

Editací (nahoru nebo dolu) celkové údajně rozdělené částky na mzdy umožníme přidat nebo odebrat částku na
mzdy pro jejich další rozdělení (bez ohledu na rozsah montážních položek v rozpočtu, ze kterých se podklady pro
rozdělení mezd počítají).

Záložka "Poznámky":
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Umožňuje vepisování poznámek k rozpočtu. Rozsah poznámek není omezen. Tyto poznámky jsou k dispozici i v
hlavním okně OCEP v modulu Rozpočty na záložce Poznámky tohoto rozpočtu. Poznámky jsou zpětně
editovatelné a slouží k interní potřebě tvůrce rozpočtu.

Záložka "Instrukce":

Umožňuje vepisování "instrukcí" k rozpočtu. Rozsah instrukcí není nijak omezen. Tyto instrukce jsou k dispozici i
v hlavním okně OCEP v modulu Rozpočty na záložce Instrukce tohoto rozpočtu. Instrukce jsou zpětně
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editovatelné a je možné je tisknout nebo publikovat s rozpočtem.

Záložka "Komunikace":

Zapisuje komunikaci osob v rámci zakázky... Komunikovat lze přímo v rozpočtu v jeho Možnostech (Ctrl+J) na
záložce "Komunikace". Tyto změny se projeví až s uložením rozpočtu. Při psaní klávesa Enter posune na další
řádek a Ctrl+Enter ukončí a uloží zápis... Uložení zápisu se provádí i stiskem tlačítka + za editační buňkou.

Komunikovat můžeme i v hlavním okně v modulu "Rozpočty" na záložce "Komunikace" příslušného rozpočtu.

Tuto komunikaci nelze zpětně editovat.

Záložka "Historie":
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Při práci s rozpočtem se sem automaticky ukládají informace, kdo a kdy rozpočet založil, otevřel, zavřel a uložil.
Tyto informace nejsou editovatelné.

3.2.11.32 Automatické zálohování rozpočtu

Program při práci na rozpočtu provádí průběžně jeho zálohování. To se provádí automaticky na pozadí každou
minutu.

Program tuto zálohu při korektním uzavření okna rozpočtu (s uložením nebo bez uložení) zruší. V případě výpadku
proudu, nebo jiném nekorektním ukončení práce s rozpočtem bude nabídnuta obnova rozpočtu ze zálohy. To se
provede při dalším otevírání rozpočtu uživatelem. Program se dotáže - Bylo detekováno nekorektní ukončení
programu. Byla nalezena pracovní záloha. Mají se data obnovit z této zálohy?

Tento způsob zálohování nepřepisuje uložení rozpočtu uživatelem (z menu "Soubor" volbou "Uložit", kombinací

kláves Ctrl+S, ikonou  na nástrojové liště nebo uložením po uzavření okna rozpočtu).

3.2.11.33 Kopírování rozpočtů

Program OCEP umožňuje kopírování již vytvořeného rozpočtu. Tím je možno ze vzorového rozpočtu vytvořit
nabídku nebo zakázku, z nabídky zakázku nebo vzor a ze zakázky vzor event. i další nabídku. V programu je
možno i kopírovat rozpočet pro stejný typ rozpočtu (nabídku do nabídek…). Toto se provádí funkcí "Klonovat",
která se nachází ve stejném kontextovém menu (pravé tlačítko myši na příslušném rozpočtu) jako kopírování
rozpočtů. Klonovat rozpočet můžeme i pomocí akceleračních kláves Ctrl+D.

Kopírovat lze i rozpočty stejného typu tažením z tabulky do jiné skupiny v členění rozpočtů stejného typu s
přidrženou klávesou Ctrl. Bez přidržené klávesy Ctrl se provádí přesun rozpočtů do jiné skupiny.

Klonovat můžeme jeden nebo více rozpočtů. Při klonování více rozpočtů program vyrobí jejich duplikáty bez čísel
rozpočtu. Při klonování jednoho rozpočtu vyrobí jeho duplikát a hned jej otevře s oknem Možnosti, kde můžeme
zadat číslo tohoto nově vzniklého rozpočtu.

Kopírování rozpočtů se vždy provádí s aktuálním rozpočtem, který je zobrazen na záložce Detail. To i v případě,
že je označeno více rozpočtů. Při kopírování rozpočtu se vyrobí jeho kopie v požadovaném typu rozpočtu a hned
se otevře s oknem Možnosti, kde zadáme číslo tohoto nově vzniklého rozpočtu.

Při tvorbě zakázky z nabídky nebo vzoru je zobrazen dotaz "Pokud rozpočet obsahuje rozdělené mzdy, chcete je
vymazat?". Po odpovědi "ANO" jsou rozdělené (simulované) mzdy v nové zakázce vymazány. Při odpovědi "NE"
zůstávají rozdělené mzdy v zakázce tak, jak byly v nabídce nebo vzoru.
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3.2.11.34 Export rozpočtu do souboru

Program OCEP umožňuje rozpočty vyexportovat do souboru. Jedná se o soubor speciálního formátu určený
výhradně pro export a import v rámci programu OCEP. Funkci Export najdeme v kontextovém menu na pravé
tlačítko myši v tabulce modulu "Rozpočty" hlavního okna programu.

Součástí rozpočtu mohou být obrázky výrobků, které se běžně on-line stahují z internetu dodavatele. Pokud
chceme s takovým rozpočtem pracovat (např. tisknout i obrázky a pod.) v místě bez připojení k internetu, je
možné při exportu rozpočtu říci, že se má exportovat včetně stažení těchto dat. Po následném importu rozpočtu
jsou tyto obrázky uloženy na lokálním disku, takže připojení k imternetu kvůli nim již není nutné.

V okně exportu tak stačí zaškrtnout "Stáhnout a exportovat obrázky". Dále tlačítkem se třemi tečkami v
dialogu vybereme umístění, kam bude uložen vyexportovaný rozpočet.

Exportovat můžeme jeden nebo více označených rozpočtů. Ty jsou následně vyexportovány do souboru s
příponou ocep. Jako jméno souboru je přednastavena kombinace složená z čísla rozpočtu, názvu rozpočtu a data
exportu oddělenými podtržítkem (ČÍSLO_NÁZEV_DATUM.ocep). Příklad názvu takto exportovaného rozpočtu je 
N-2013.0002_Ukázka programu OCEP_27.6.2013_11.42.54.ocep, kde N-2013.0002 je číslo rozpočtu, Ukázka
programu OCEP je název rozpočtu, 27.6.2013_11.42.54 je datum a čas exportu a ocep je přípona souboru.
Pokud jsou v čísle nebo názvu souboru použity nepovolené znaky pro název souboru operačním systémem, jsou
tyto znaky nahrazeny tečkou ".". Jedná se o následující znaky (oddělené čárkou): \, /, :, *, |, ", <, >, ?.

3.2.11.35 Import rozpočtu do programu OCEP

Program OCEP umožňuje naimportovat rozpočty, které byly z programu vyexportovány. Jsou uloženy v souborech
s příponou ocep ve speciálním formátu programu. Funkci Import najdeme v kontextovém menu na pravé tlačítko
myši v tabulce modulu "Rozpočty" hlavního okna programu.

Součástí exportovaného rozpočtu mohou být i externě uložené obrázky položek. Proto se při importu rozpočtu
rozhoduje, jak při importu rozpočtu postupovat s těmito obrázky.

Zaškrtnutí volby "Uložit exportované obrázky na lokální disk" se říká, že se mají stažené obrázky k rozpočtu
uložit při importu na lokální disk počítače. Volba "Jen pokud nejsou aktuálně on-line dostupné" to provede
pouze pro obrázky v okamžiku importu rozpočtu aktuálně nedostupné. Ve vobě "Umístění obrázků" je cesta, kde
má program vyexportované obrázky k rozpočtu hledat. Jako výchozí cesta se nabízí C:\Users\user\Documenty
\OCEP. Jiné umístění můžeme dohledat v dialogu po stisku tlačítka se třemi tečkami za tímto polem.

Tlačítkem se třemi tečkami za polem "Importovaný rozpočet" se vyvolá dialog pro nalezení vyexportovaného
rozpočtu. Importovat můžeme jeden nebo více rozpočtů.

Import je umožněn pro rozpočty stejné nebo nižší verze programu. Při importu je kontrolováno aplikační číslo
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programu, aby byl automaticky umožněn import do stejné licence programu, odkud byl rozpočet vyexportován.
Pokud se pokusíme naimportovat rozpočet z jiné instalace programu OCEP, musíme import potvrdit zadáním
správného aplikačního čísla programu, kde byl rozpočet exportován. Aplikační číslo najdeme v okně "O aplikaci"
v menu "Nápověda" v hlavním okně OCEP i v rozpočtu. Aplikační číslo má tvar APC-XXXX-XXX.

3.2.11.36 Otevření rozpočtu zástupcem na disku

Program OCEP umožňuje vytvářet na disku zástupce rozpočtů, kterými lze přímo tyto rozpočty otevírat.

Pro vytvoření zástupce otevřeme rozpočet a v menu "Soubor" vybereme "Vytvořit zástupce". Zobrazí se
dialogové okno, ve kterém určíme umístění a jméno tohoto zástupce. Program nabídne jako jméno zástupce
složeninu čísla a názvu rozpočtu a jako přípona souboru je "bshc".

Při spuštění tohoto zástupce se zjišťuje, zda program OCEP již běží. Pokud ano, pouze se otevře daný rozpočet
na popředí. Pokud program OCEP není spuštěn, dojde k jeho startu a otevření rozpočtu.

3.2.11.37 Číselníky v rozpočtu

3.2.11.37.1  DPH

Tento číselník vyvoláme z menu "Číselníky" okna rozpočtu volbou "DPH". V tabulce jsou sazby DPH pro aktuální
rozpočet.

Nový rozpočet přebírá sazby DPH z číselníku DPH hlavního okna programu OCEP. Do rozpočtu lze použít platné
sazby DPH za období, od koupě programu do jeho poslední aktualizace. Jaké sazby to jsou je možné zjistit v
číselníku DPH hlavního okna. Výběr jiné sazby DPH do rozpočtu se provádí nastavením dočasného data v hlavním
okně OCEP na datum, odpovídající požadované sazbě DPH. Při otevření rozpočtu, pokud v rozpočtu nejsou
odpovídající sazby DPH, se program zeptá, zda převzít tyto sazby do tohoto rozpočtu. Pokud se otevírají starší
rozpočty s jiným, než aktuálním DPH, bude se program na jeho aktualizaci vždy dotazovat.

3.2.11.37.2  Pracovníci

Tento číselník vyvoláme z menu "Číselníky" okna rozpočtu volbou "Pracovníci". Do tohoto číselníku se vkládají
pracovníci (montéři), kteří na této zakázce pracovali a kterým budou na základě informací z číselníku v budoucnu
rozdělovány mzdy. 
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Přidání pracovníka se provádí založením nové položky tlačítkem "Nová položka" nebo stejnou volbou
z kontextového menu po stisknutí pravého tlačítka myši na tabulce seznamu pracovníků. Tím založíme nový
prázdný záznam, který můžeme v detailu pod tabulkou editovat. Vyplnění položky je možno provádět buď ručně -
editací záznamu pracovníka, nebo po stisku tlačítka "Výběr pracovníka" výběrem ze seznamu pracovníků
předdefinovaných v číselníku hlavního okna programu. Tam je možno u pracovníků nastavit i různé mzdové sazby
například podle toho, jaký druh činnosti provádějí. Toto je dále k dispozici ve výběru druhu práce, který na
zakázce tento pracovník prováděl. Umožní to na zakázce ocenit jednoho pracovníka několika různými mzdovými
sazbami.

Z tohoto číselníku jsou vybíráni pracovníci pro rozdělení mezd ze zakázky.

3.2.11.37.3  Značky

Tento číselník vyvoláme z menu "Číselníky" okna rozpočtu volbou "Značky". Značky rozpočtu slouží pro dělení
většího rozpočtu na samostatně fungující dílčí části. Nový rozpočet má vždy základní značku "A", kterou dostávají
nově pořizované položky, dokud neřekneme, že se má program chovat jinak. V číselníku značek je seznam
jednotlivých dílčích částí celého rozpočtu na které jej můžeme uživatelsky členit.
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Pro kód značky jsou vyčleněny maximálně tři znaky, kam lze uživatelsky napsat abecední znak nebo číslo. Může
to být například "A", "AX", "C10", "12" a podobně. Každá značka má svůj název (popis), který figuruje na
tiskových sestavách pro značku. Popis značky je vidět i ve stavovém řádku a tooltipu myši, když se postavíme
kurzorem myši na combobox "Značka" v Detailu položky, nebo do Aktuální značky, pokud je nějaká vybraná
(pro snazší identifikaci značky).

Tlačítkem "Nová položka" zakládáme do číselníku novou značku. Tlačítko "Odstranit" provede odstranění
vybraných značek. Základní značku rozpočtu ("A" pokud ji nezměníme na jinou kombinaci) nelze smazat. Dále
nelze z číselníku smazat značku, která je v rozpočtu něčemu přidělena.

3.2.11.37.4  Přirážky

Na rozdíl od přirážek ceníků prací, materiálů a dodávek, které se připočítávají ke konkrétní skupině položek, se 
"Přirážky rozpočtu" připočítávají k celému rozpočtu (k součtu oddílů A+B+C rekapitulace). Jako tyto přirážky se
používají např.: Rezerva, Inženýrská činnost….
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V horní části okna je tabulka s aktuálním seznamem přirážek. Před názvem přirážky v tabulce je zaškrtávací
rámeček, který určuj e použití přirážky při výpočtu ceny rozpočtu. Pod tabulkou je Detail aktuální položky z
tabulky:

Název - název přirážky - do názvu lze vložit znak "#", který je v textu názvu nahrazen aktuální hodnotou
přirážky

Přirážka - výše přirážky v %

DPH přirážky - výše DPH přirážky v % z číselníku DPH - v případě vybrání konkrétní hodnoty včetně 0, je
DPH počítána v této výši. Pokud je výběr DPH prázdný, program OCEP automaticky dopočítává sazbu DPH
podle položek, ze kterých má být tato přirážka počítána a jejich sazeb DPH. Toto řešení vychází z možnosti v
jednom rozpočtu souběžně mít sazbu základní i sníženou (nebytová a bytová výstavba).

Použít přirážku při výpočtu rekapitulace - volba duplikuje fajfku v tabulce před přirážkou

Tlačítko "Nová položka" umožňuje přidat nový záznam do tabulky přirážek a ten v Detailu editovat. Tlačítko
"Odstranit" umožní na dotaz smazat jeden nebo více záznamů z tabulky. Obě možnosti jsou k dispozici i v
kontextovém menu na tabulce.

3.2.11.37.5  Listy poptávek

Pokud mají být výsledky z rozpočtu programu OCEP exportovány do XLS souboru poptávky, je podmínkou
vyplnění číselníku listů poptávek. To se provede automaticky při importu položek ze souboru s poptávkou, nebo to
můžeme provést v číselníku ručně.

V horní části okna je tabulka s již načteným seznamem listů ze souboru s poptávkou. V prvním sloupci tabulky je
název souboru s poptávkou a ve druhém sloupci názvy jeho listů. Před názvem souboru je barevná signalizace,
který list se importoval, případně bude exportovat do tohoto listu. Červený křížek signalizuje, že se list vynechává
a zelená fajfka, že se s tímto listem pracuje a bude se do něj exportovat.

Pod tabulkou je Detail aktuálního listu z XLS souboru poptávky:

Soubor - název XLS souboru

List - název listu aktuálního XLS souboru

Ve spodní části Detailu je tabulka s přiřazením sloupců tohoto listu. Po načtení položek ze souboru poptávky
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zde vidíme aktuální spárování sloupců XLS souboru s informacemi v rozpočtu OCEP. Toto spárování zde
můžeme měnit. V hlavičce tabulky je název sloupce ze souboru a v comboboxu pod hlavičkou lze vybrat, co
bude do daného sloupce z rozpočtu OCEP exportováno. Pokud je hlavička sloupce zvýrazněna červeně, tento
sloupec se vynechává. 

Tlačítko "Načíst soubor" umožňuje přidat do tabulky další XLS soubor, kam se mohou data z tohoto rozpočtu
exportovat. To lze ručně specifikovat u položek na záložce Poptávka. Tlačítko "Odstranit" umožní na dotaz
smazat jeden nebo více záznamů z tabulky. Obě možnosti jsou k dispozici i v kontextovém menu na tabulce.

3.2.11.37.6  Závěrečný text rekapitulace

Číselník "Závěrečný text rekapitulace" rozpočtu obsahuje texty, které budou použité při tisku rekapiturace
rozpočtu. Okno číselníku otevřeme v okně rozpočtu z menu "Číselníky" volbou "Závěrečný text rekapitulace" nebo
z kontextového menu na tabulce Rekapitulace stejnojmenného modulu.

V okně je zobrazen aktuálně zadaný text. Ten lze automaticky přebírat z číselníku hlavního okna při zakládání
rozpočtu a zde jej kdykoliv upravovat. Úpravu aktuálního textu můžeme provádět psaním textu, nebo jeho
skládáním z více přednastavených textů číselníku hlavního okna. To provedeme stiskem tlačítka "Vybrat".
Následně se otevče číselník textů hlavního okna, kde budou zobrazeny všechny předdefinované závěrečné texty
rekapitulace.
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Zde můžeme vybrat další text v tabulce a stiskem tlačítka "OK" jej vložit na pozici kurzoru. Pokud je před akcí
modře vybraný aktuální text rekapitulace (celý nebo jeho část), bude tato označená část nahrazena vybraným
textem.
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4 Tipy pro urychlení práce

Aktualizace ceníku v hlavním okně položkou z rozpočtu

V rozpočtu, nebo při jeho tvorbě, lze jakoukoliv položkou provést aktualizaci této položky do hlavního okna
programu v modulu "Ceníky". Existující položka může být aktualizována, nebo položka, které v ceníku ještě
neexistuje může být uložena jako nová položka. To platí pro položky prací, materiálů, dodávek i HZS. Tato
funkce je dostupná na záložce Detail rozpočtu na tlačítku "Aktualizace ceníku", nebo v okně přenosu do
rozpočtu na stejnojmenném tlačítku.

Nevyhovuje nastavení tisku v rozpočtech?

Není nutné měnit nastavení v každém rozpočtu před jeho tiskem. Stačí si vytvořit "šablonu" rozpočtu např. s
různými tiskovými sestavami. Založíme nový rozpočet (například Vzor), ve kterém nastavíme požadované
parametry a uložíme jej např. pod názvem "Šablona tisku". Při tvorbě nového rozpočtu vybereme tuto
"Šablonu tisku" a z kontextového menu na pravé tlačítko myši vybereme "Vytvořit nabídku" nebo "Vytvořit
zakázku". Tím se otevře nový rozpočet, který uložíme pod novým požadovaným názvem. V tomto rozpočtu
jsou již nastaveny parametry tisku podle předlohy ("Šablonu tisku"), ze které jsme tento rozpočet zakládali.

Uživatelské nastavení tiskových sestav – "Slepý rozpočet" (bez cen)

V okně tisku stačí zakázat tisk sloupce jednotková cena a cena celkem. Tímto způsobem lze i opačně –
přidávat další sloupce pro tisk (například sestavu pro montéry s informací o normovaném čase na realizaci
konkrétní akce včetně informace, kolik za to budou mít na mzdách…).

"OSTATNÍ MATERIÁL" v rekapitulaci rozpočtu

Je to materiál v rozpočtu nenavázaný na položky montážních ceníků. Z takového materiálu nejsou počítány
přirážky, u kterých je řečeno, že se mají počítat z položek práce a navázaných materiálů. Pokud chceme
tento "OSTATNÍ MATERIÁL" navázat, provedeme to na záložce "Vazby" těchto materiálových položek (jsou
to ty položky, které nemají u ikony v seznamu položek (tabulce) zobrazenu modrou "sponku" – symbol
vazeb). Stiskem tlačítka "Navázat novou práci" dostaneme okno, ve kterém vybereme položku k navázání
na aktuální materiál. Vlastní navázání provedeme stiskem tlačítka "Navázat" nebo dvojím stisknutím levého
tlačítka myši přímo na položce v tabulce. Vazby fungují jak ve směru od práce k materiálu, tak i opačně. V
obou směrech je lze i vytvářet, ale doporučujeme směr od montáže k materiálu.

V rekapitulaci rozpočtu je navázaný materiál uveden na následující řádce za cenou za montáž jednotlivých
ceníků (samostatně navázané materiály za každý montážní ceník a OSTATNÍ MATERIÁL - samostatné
položky materiálu bez vazeb na montáž), nebo celkový součet za všechny materiály rozpočtu. To souvisí s
nastavením volby "Vyčíslit navázané materiály za jednotlivé montážní ceníky" v Možnostech rozpočtu
(Ctrl+J) na záložce "Rekapitulace". Toto nastavení rozpočtu se přebírá z globálního nastavení v Možnostech
hlavního okna OCEP.

Okno "Mezivýsledky"

Kombinací kláves Ctrl+M v okně rozpočtu (nebo ikonou na liště) zobrazíme nebo skryjeme okno
mezivýsledků pro aktuální rozpočet. Umístění okna Mezivýsledků vzhledem k oknu rozpočtu si program
pamatuje i pro další otevíraná okna rozpočtů. Pokud při menším rozlišení monitoru toto okno překáží,
můžeme jej vyvolat, prohlédnout si zobrazené informace a ihned jej skrýt (Ctrl+M). Okno mezivýsledků
rozpočtu zobrazuje součty všech ceníků i jejich celkový čas, průměrný index, průměrnou hodinovou sazbu
(stojíme-li na větvičce "Ceníky prací"). Dále součty za materiály, dodávka a HZS a součty za položky v
modulu "Subdodávky" a "Vlastní náklady". Okno "Mezivýsledky" zobrazuje součty jednotlivých částí
celého rozpočtu, nebo jsou tyto součty filtrovány pro vybranou aktuální značku. Pokud je rozpočet filtrován za
nějakou značku, je to signalizováno modrým textem se specifikovaným výběrem značky v okně
Mezivýsledky.

Uživatelská definice zápatí tiskových sestav

V hlavním okně programu OCEP v menu "Nástroje" ve volbě "Možnosti" (Ctrl+J) lze definovat tisk paty všech
sestav na záložce "Tisk zápatí". Je možné toho využít např. na tisk informací o zápisu firmy do obchodního
rejstříku, IČ, DIČ a pod. Jsou k dispozici dvě řádky po maximálně 160-ti znacích. S ohledem na dobrou
čitelnost textu doporučujeme cca 80 znaků na řádek. Tyto řádky lze centrovat doprostřed, zarovnat k levému,
nebo pravému okraji. Možné je i tato umístění kombinovat.
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Vzhled tiskových sestav rozpočtu

Jak budou vypadat tiskové sestavy rozpočtu lze nastavit nejen v okně tisku, ale také pohledem na data v okně
rozpočtu před vyvoláním tisku. Při pohledu na rozpočet se zapnutým pohledem na skupiny (Ctrl+K) se
provádí i tisk s členěním a mezisoučty za skupiny. Při vybrané aktuální značce se tisk položek i rekapitulace
provádí pouze pro tuto značku. V takovém případě i okno mezivýsledků zobrazuje informace pouze pro
příslušnou značku. Tak jak jsou data v okně rozpočtu setříděna (podle čísla položky, názvu, značky nebo
množství), jsou tištěna i na sestavě.

Dočasné datum

Pokud chceme pořídit tiskovou sestavu s jiným datem, než aktuálním, změníme datum v hlavním okně v
menu "Nástroje" volbou "Dočasné datum". Dočasné datum funguje do vypnutí programu, nebo zpětného
přenastavení aktuálního data. Je signalizováno v hlavním okně OCEP tučně v jeho pravém horním rohu.
Dočasné datum lze využít i pro načtení starší sazby DPH do stávajícího nebo nového rozpočtu. Při otevírání
rozpočtu si program testuje DPH v tomto rozpočtu a aktuální DPH programu dle systémového data nebo
podle aktuálně nastaveného dočasného data. Pokud jsou v otevíraném rozpočtu jiné sazby DPH, zeptá se
program, zda má sazby DPH nahradit za aktuální. K dispozici jsou všechny sazby DPH dle zakoupené
licence programu OCEP.

DPH v rozpočtu

V jednom rozpočtu lze mít jak položky v základní sazbě, tak i ve snížené sazbě DPH (nebytová a bytová
výstavba). Program automaticky dopočítá veškeré přirážky, které budou v rozpočtu použity (na montážní
práce, materiály, dodávky i přirážky rozpočtu) a rozdělí je podle poměru základu sazeb u položek v rozpočtu.
Jednotlivé objekty lze pak na sestavě oddělit značkou, nebo skupinou v ceníku a materiálu. Jedinou
podmínkou pro to, aby se tak program choval je u těchto přirážek v rozpočtu nemít nastavené DPH. To
znamená v detailu přirážky v jejím číselníku u DPH nevybrat ani sazbu základní, ani sníženou, ani nulovou, ale
vybrat "nic". Toto lze přednastavit u přirážek v hlavním okně OCEP.

Prodejní přirážka na materiál (rabat)

Program v modulu Ceníky v hlavním okně vyžaduje u materiálových položek nákupní ceny bez DPH (u
neplátců DPH nákupní ceny včetně DPH). Prodejní cenu položky lze počítat buď navýšením nákupní ceny o
obchodní přirážku (rabat), nebo definováním pevné prodejní ceny na položce. Rabat lze nastavit buď na
skupinu položek (ve Vlastnostech na skupině položek v členění ceníku) nebo přímo na položce na záložce
Detail jako Pevný rabat. Skupinový rabat lze nastavit různý na jakoukoliv skupinu ceníku. Skupinový rabat
nastavený na základní skupině (ceníku) "přebíjí" rabaty nastavené na další vnořené skupiny. Nastavené
skupinové rabaty se nesčítají, ale platí vždy skupinový rabat nastavený nejblíže k položce. Skupiny s
nastaveným rabatem mají tuto informaci signalizovánu červeným písmenem R u ikony skupiny. Pokud je v
Detailu položky nenulový Pevný rabat, má tato obchodní přirážka vyšší prioritu než skupinový rabat a je
nastavená výše připočtena k nákupní ceně na cenu prodejní. Nejvyšší prioritu pro výpočet prodejní ceny
položky má nastavená nenulová Pevná prodejní cena u položky na záložce Detail. Pevný rabat je
signalizován na položce v tabulce červeným písmenem R u ikony položky. Pevná prodejní cena je
signalizována červeným písmenem C.

Do rozpočtu cenu ceníkovou nebo skladovou?

Cena materiálu do rozpočtu je dána nákupní cenou z ceníku (nebo cenou skladovou, pokud je vybrán aktuální
sklad a na položce existuje skladová karta) a rabatem na položky tohoto ceníku. Rabat na položky lze
stanovit různě u jednotlivých skupin členění v ceníku. Nastavuje se ve Vlastnostech těchto skupin (volba 
"Vlastnosti" kontextového menu na skupině materiálového ceníku v členění položek). Počítá se pouze rabat
nenulový. Vyšší prioritu, než rabat na ceník, má rabat nastavený ve skupině nejblíže k položce. Ještě vyšší
prioritu má "Pevný rabat" nastavený přímo na položce a nejvyšší prioritu má "Pevná prodejní cena"
položky. "Pevný rabat" a "Pevná prodejní cena" se nastavují přímo na položce materiálu nebo dodávky na
záložce "Detail".

Rozdělení rozpočtu na jednotlivé objekty, podlaží…

Pomocí aktuální značky je možno rozdělit rozpočet např. na několik dílčích částí. Nejprve nadefinujeme v
číselníku značek v rozpočtu potřebné množství značek (samostatných částí rozpočtu). Pak v comboboxu v
pravé horní části okna rozpočtu vybereme aktuální značku. Následně přenášené položky do rozpočtu přebírají
právě vybranou "Aktuální značku" (včetně navázaných položek). Zpětně lze značku u položek měnit jednotlivě
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na záložce "Detail" nebo hromadně v menu "Nástroje" ve volbě "Hromadné změny" pro všechny položky
ve skupině nebo pro vybrané položky (případně i včetně navázaných položek). Takto rozdělený rozpočet má
rozděleny nejen položky, ale i jejich přirážky i výsledky rekapitulace. Výsledná cena takto rozděleného
rozpočtu na značky (i více značek najednou) se ukládá i do hlavního okna pro případnou fakturaci tohoto
rozpočtu pro značku/y. Takovýto rozpočet může vystupovat navenek jako celek, nebo samostatné rozpočty
za jednotlivé značky, nebo rozpočet za více značek najednou (stačí v boxu "Aktuální značka" ručně napsat
seznam značek, jejich interval, nebo kombinaci obou možností). Značky se definují v číselníku značek v
rozpočtu. Jako značku lze použít kombinaci znaků a čísel do 3-znakového řetězce.

Ochrana rozpočtu heslem

Rozpočet lze zaheslovat, aby jej nikdo nepovolaný nemohl otevřít. Provádí se to v okně rozpočtu z menu
"Nástroje" volbou "Možnosti" (Ctrl+J) na záložce "Rozpočet". Zde je možné zadat "Heslo pro práci s
rozpočtem". V případě neznalosti hesla jej nelze vůbec otevřít.

Export tiskových sestav

Program umožňuje uložení tiskových sestav tak, jak si je uživatelsky nakonfigurujeme do souboru. K tomuto
exportu slouží modul "Publikace". Jedná se o rozšiřující modul k rozpočtovému programu OCEP. Ten
umožní tiskovou sestavu uložit do formátu PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG, BMP a TIFF. Export je dostupný v
okně náhledu tisku vybrané sestavy na tlačítku "Publikovat".

Komentář ceníků

U ceníků nebo skupin lze v hlavním okně OCEP definovat tzv. komentář. Při instalaci programu ve verzi
ELEKTRO jsou v komentáři ceníků popsaná rozpočtovací pravidla z tištěných verzí původních ceníků. Lze se
tam dozvědět např. co je to podružný materiál, jak se počítá, jak pracovat s položkami apod. Existující
"Komentář" je na skupině signalizován modrým písmenem K u ikony skupiny ceníku. Z kontextového menu
na pravé tlačítko myši na vybrané skupině ceníku volbou "Komentář" lze komentář přečíst, editovat, nebo
zkopírovat do schránky Windows a přenést do textového editoru, kde jej lze vytisknout. Tento komentář lze i
uživatelsky editovat.

Náhrada položky v rozpočtu za jinou

V rozpočtu můžeme jednoduše vyměnit libovolnou položku za jinou položku z ceníku. Provedeme to stiskem
kombinace kláves Ctrl+H na položce, nebo z kontextového menu v tabulce na požadované položce, kterou
chceme vyměnit, volbou "Nahradit". Program otevře okno s položkami daného typu, které leží v modulu
"Ceníky" hlavního okna programu. Náhradu položky můžeme provést stiskem tlačítka "Nahradit" pokud
stojíme na požadované položce, nebo doubleclickem (dvojí stisknutí levého tlačítka myši) na položce přímo v
tabulce. Toto nahrazení lze provést včetně navázaných položek, podle zaškrtnuté volby v okně (pouze při
nahrazení montážní položky). Nová položka automaticky dostane původní množství.

Aktualizace materiálu v rozpočtu

V rozpočtu lze aktualizaci materiálu hromadně provádět buď indexací (v menu "Nástroje" ve volbě
"Hromadné změny" přepočtem prodejní ceny), nebo jednodušeji a přesněji podle aktuálních cen v ceníku.
Předpoklad pro tuto aktualizaci je průběžná aktualizace ceníků materiálů v hlavním okně programu OCEP. 
Aktualizace z ceníku se provádí volbou "Aktualizace cen" z kontextového menu na ceníku materiálu v
rozpočtu. Program se "zeptá", z jakého zdroje provést aktualizaci rozpočtu. Pokud nebudeme do dialogu
zasahovat, bude provedena aktualizace materiálů rozpočtu ze všech dostupných ceníků materiálu v hlavním
okně OCEP.

Při odlišné ceně položky zdrojové databáze a rozpočtu program nabídne okno s dotazem, jak se při
aktualizaci zachovat. Pokud je cena položky v rozpočtu vyšší než cena v ceníku, je rozdíl cen zobrazen
modře. Pokud je cena položky v rozpočtu nižší než cena v ceníku, je rozdíl cen zobrazen červeně. Je zde
možnost "Aktualizovat" stávající položku, dále "Aktualizovat vše", které automaticky aktualizuje všechny
položky v rozpočtu, "Neaktualizovat" stávající položku a "Přerušit aktualizaci". Po aktualizaci program
zobrazí informaci o počtu aktualizovaných položek.

Přepínání při zadávání čísel 

Při pořizování číselných hodnot se může stát, že je problém se zadáním požadovaného množství a hned po
zadání prvního čísla se přesune na desetinná místa. Tento stav má na svědomí přepnutí klávesy Insert, která
přepíná mezi vkládáním a přepisováním. Po zmáčknutí klávesy Insert vše bude pracovat tak, jak má.
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Skladová cena

Při příjmu položky na sklad je skladová cena okamžitě aktualizovaná. Aktuální skladová cena se počítá
váženým průměrem. Je to poměr stávajícího množství a ceny skladové karty s množstvím a cenou právě
přijímané položky na sklad.

Texty k rekapitulaci rozpočtu a na faktury

V číselníku "Předdefinované texty" hlavního okna OCEP lze přednastavit texty pro rekapitulaci rozpočtu a
pro faktury. Tyto texty je možné následně z číselníku vybírat na doklady. Při použití lze tyto předdefinované
texty i vzájemně kombinovat (vkládat jich více z číselníku do výsledného textu - program vloží další text na
aktuální pozici kurzoru). V rekapitulaci rozpočtu lze editovat tento text volbou z kontextového menu v modulu 
"Rekapitulace" na seznamu položek. Ve faktuře je tato volba také v kontextovém menu na seznamu
položek.

Zaokrouhlování dokladů

Zaokrouhlování lze nastavit různým způsobem. U faktury a prodejky materiálu za hotové lze v "Možnostech"
tohoto dokladu (v menu "Nástroje") nastavit způsob jeho zaokrouhlování. Lze vybrat zaokrouhlení celkové
částky na koruny, DPH na desetníky nahoru a současně celkovou částku na koruny nebo výsledek
nezaokrouhlovat. Přednastavení způsobu zaokrouhlování se přebírá ze záložky "Fakturace" okna
"Možnosti" z menu nástroje v hlavním okně OCEP. V rozpočtu lze nastavit zaokrouhlení částky bez DPH,
nebo částky včetně DPH podle rozpětí výsledné částky na definované řády (jednotky, desítky, stovky…).
Zaokrouhlení rozpočtu je specifikováno v "Možnostech" rozpočtu (z menu "Nástroje" volbou "Možnosti"
nebo pomocí akceleračních kláves Ctrl+J) na záložce "Rekapitulace".

Požadavky na materiál

Ze zakázek lze vznášet požadavky na vyskladnění určitého materiálu ke konkrétnímu datu. Tyto požadavky
můžeme definovat u jednotlivých položek na záložce "Detail" nebo hromadně s označenými položkami.
Pravým tlačítkem myši na seznamu položek materiálu nebo dodávek v rozpočtu (označených) z kontextového
menu. Z menu vybereme "Vytvořit požadavek". Program se zeptá na požadované datum vyskladnění těchto
položek. Takto vyrobíme požadavek na materiál z aktuální položky, nebo ze všech vybraných položek. Vlastní
přenos do požadavků se provádí až s uložením tohoto rozpočtu.

Přístup do programu OCEP

Vstup do programu OCEP při jeho spouštění lze přednastavit tak, aby při startu obešel přihlašovací dialog se
zadáním osobního čísla a hesla pracovníka. V přihlašovacím dialogu můžeme zaškrtnout "Předvyplnit
osobní číslo" a "Automaticky přihlašovat". Po přihlášení (vstupu do programu) s těmito zaškrtnutými
volbami se při příštím spuštění programu  automaticky přihlásí na tohoto pracovníka bez zadávání vstupních
údajů.

Sledování rozpracovanosti zakázky

Položky z rozpočtu do rozpočtu lze nejenom kopírovat, ale i přesouvat. Lze tak jednoduchým způsobem
evidovat dva stavy rozpočtu - jeden rozpočet - evidence již provedených prací a druhý rozpočet - evidence
toho, co zbývá k realizaci oproti celkovému plánovanému rozpočtu. Při tažení položek myší je symbolem "+
Kopírovat" u ikony myši signalizována prováděná akce. Při podržení klávesy Shift (symbol se změní na "<-
Přesunout") dochází k přesunu položek. Z rozpočtu odkud se přenáší se tyto položky zruší a uloží se do
rozpočtu, kam se položky přenášejí. Stejným způsobem (s klávesou Shift) to funguje i při přenosu do
rozpočtu klávesou Enter, nebo dvojí stiskem levého tlačítka myši na požadované položce.

Vyhledání položky

Při vyhledávání položek je možné (implicitně) porovnávat "Všechna slova". Tímto způsobem lze hledat např.
text "CYKY" a současně "2B" a současně "2.5". Zapsáním hledaného textu s mezerami "CYKY 2B 2.5" tato
volba hledá výskyt jednotlivých řetězců v poli v jejich libovolném pořadí. Další možností je hledání alespoň
jednoho zadaného řetězce volbou - hledat "Alespoň jedno slovo". Vyhledávací okno umí nejen vyhledat
položky, splňující zadané kritérium, ale také vybrat všechny do jedné tabulky ("Vybrat vše") bez ohledu na
to, zda se mají prohledávat všechny ceníky, jen aktuální ceník, nebo pouze aktuální skupina položek. Ve
stavové řádce je následně informace o počtu položek splňujících zadané kritérium.

Upřesňování vyhledávacích podmínek
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Pro vyhledání konkrétní položky je možné postupovat jednoduše upřesňováním podmínek pro vyhledání. První
širší podmínka se zadá do pole "Co hledat" například "cyky". Potvrzení pro zadání výběru položek
splňujících zadané podmínky lze provést z klávesnice stiskem Ctrl+Enter. Program provede výběr dle
zadaných podmínek z celé databáze a ten zobrazí. Pokud je nalezených položek větší množství, je možné
stejným způsobem zužovat výběr pro vyhledání až se podaří nalézt požadovanou položku. V poli "Co hledat"
zadat mezeru a další požadovaný řetězec. To celé následně potvrdit a spustit další vyhledání kombinací Ctrl
+Enter. Stejným způsobem můžeme pokračovat do okamžiku než nalezneme požadovanou položku.

Otevření rozpočtu zástupcem na disku

Program umožňuje otevírání rozpočtu, který je uložen v SQL databázi zástupcem na pevném disku.

Rychlejší pořizování skladových dokladů

Položky na skladové doklady můžeme pořizovat i pomocí čtečky čárového kódu. Tento způsob zadávání
vyvoláme z menu "Úpravy" okna dokladu volbou "Vložit položky pomocí kódu", nebo stiskem akceleračních
kláves Ctrl+E. V nově otevřeném okně můžeme položky vyhledávat ručně nebo pomocí čtečky. Vyhledání
funguje přes katalogové číslo položky, EAN položky nebo číslo skladové karty. Po zadání čísla a stisku
klávesy Enter se otevře okno pro zadání množství na skladový doklad.
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