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Obecné zásady evidence skladových zásob v JEP 
 

- JEP volitelně umožňuje evidovat při prodeji změnu skladových zásob a poskytovat přehled o 

aktuálním stavu skladu. Funkci evidence skladových zásob je třeba zapnout v nastavení 

aplikace. 

- Před použitím je třeba sklad v aplikaci naplnit. Skladové položky mohou být v aplikaci pro 

přehlednost roztříděny do různých skupin. 

- V aplikaci je také možno vést zboží na více skladech. Typické využití této funkce představuje 

situace, kdy je třeba vést například jeden druh zboží pocházející z různých zdrojů – např. kvůli 

různé ceně, různé DPH apod. 

Následující kapitoly poskytují uživatelům přehledný návod pro zahájení evidence skladových zásob 

v aplikaci JEP: 

1. Nastavení aplikace pro evidenci skladových zásob 

2. Vyprázdnění skladu – reset skladu 

3. Vytvoření kategorie zboží 

4. Založení položky zboží do skladu 

5. Prodej zboží ze skladu 

6. Tiskové výstupy pro podporu evidence skladových zásob 

7. Doplnění zboží na sklad 

8. Ukázka použití více skladů 

 

Kapitoly představují obrázkový příklad využití skladů v aplikaci JEP v postupných návodných 

krocích a doporučujeme si proto návod projít postupně od začátku do konce, jak je sestaven. 

 

Pro vytváření, úpravy a změny parametrů zboží, včetně množství na skladě se využívá pravé 

tlačítko myši (respektive dlouhé podržení volby v případě dotykových displejů). Běžně užívané levé 

tlačítko myši (respektive krátký stisk u dotykových displejů) je určeno pro výběr zboží při prodeji a 

běžném provozu pokladny. 

Nastavení aplikace pro evidenci skladových zásob 
 

Evidenci skladových zásob je možné zapnout na druhé záložce menu nastavení aplikace. Vedle toho 

je možné i zapnout ochranu změn skladu PINEM, aby nebylo možné měnit stav skladu libovolně 

obsluhou aplikace. 

 



 

 

Vyprázdnění skladu (reset skladu) 
 

V nastavení aplikace je na poslední záložce k dispozici volba pro reset aplikace. Pro úvodní 

vyprázdnění skladu zvolte Vyprázdnit katalog zboží: 

 

 

 



 

Provedení resetu je z bezpečnostních důvodů chráněno a je tedy vyžadováno PIN: 

 

 



 

 

Po dokončení resetu (zobrazení OK! u vybrané volby) zavřete formulář a následně ukončete aplikaci a 

JEP znovu spusťte. Veškeré položky zboží budou z katalogu odstraněny. 

 

Vytvoření kategorie zboží 
Volbu pro vytvoření nových položek vyvoláte stisknutím pravého tlačítka myši na spodním poli 

katalogu zboží: 

 

 

 



Ve zobrazeném formuláři následně doplníte název a následně můžete pomocí myši v počítači vybrat 

soubor s vhodným obrázkem (doporučujeme použít formát .bmp souboru s obrázkem): 

 

Stisknutím tlačítka Zapsat je kategorie zboží v katalogu vytvořena. 

Založení položky zboží do skladu 
Nejprve zvolte kategorii zboží, do níž budete položku přidávat. V našem případě budeme přidávat 

Pivo, vybereme tedy právě vytvořenou kategorii Nápoje: 

 

 

Vytvoření nové položky zboží provedeme opět volbou z nabídky vyvolané po stisknutí pravého 

tlačítka myši na poli panelu zboží: 



 

 

Následně je zobrazen formulář pro zadání všech atributů zboží – tedy názvu, ceny, DPH případně 

obrázku zboží, ale také pro množství zboží dostupného na skladě – pole počet ks: 

 

 

Po stisknutí tlačítka zapsat je zboží zařazeno do nabídky aplikace v příslušné kategorii – v našem 

případě v kategorii Nápoje. 



 

 

Po zadání veškerého zboží je možné zkontrolovat, vytisknout případně uložit stav skladu pomocí 

tlačítka stav skladu, dostupného pod ikonou kalendáře v aplikaci: 

 

 



 

 

Prodej zboží ze skladu 
V nabídce aplikace vybereme kliknutím (normálním stisknutím levého tlačítka myši) kategorii a 

následně z nabídky příslušnou položku zboží: 

 



 

 

Zadáme počet prodaných kusů a zapíšeme na účet: 

 

 

Jakmile se zboží na účtě objeví, stav skladu je okamžitě snížen o prodané množství: 



 

 

Zapíšeme-li nyní standardním způsobem platbu účtu, budeme moci zkontrolovat stav zboží přímo na 

hlavní obrazovce aplikace, ale i pohyb zboží na tiskových sestavách. 

 



 

Tiskové výstupy pro podporu evidence skladových zásob 
Tiskové výstupy jsou v aplikaci dostupné pod ikonou kalendáře: 

 

K dipozici je pak sestava prodaného zboží za zvolené období a sestava aktuálního stavu skladu. 

Aktuální stav zobrazíme pomocí tlačítka Stav skladu: 



 

 

K dispozici je dále sestava prodaného zboží, vztahující se vždy k vybranému období – tedy za vybraný 

den, týden nebo měsíc: 



 

 

Doplnění zboží na sklad 
Doplnění zboží na sklad se provádí sterným způsobem, jako oúpravy ostatních atributů zboží – tedy 

ceny, názvu apod. Pravým tlačítkem myši (nebo dlouhým přidržením u dotykových displejů) 



vyvoláme formulář Změna skladu obsahující informace o zboží:

 

Na formuláři Změna stavu skladu zapíšeme nové celkové množství zboží, tedy ke stávajícímu stavu 

připočteme naskladněné množství – v našem případě původních 96 + nově naskladněných 100 = 196: 

 

Po stisknutí tlačítka zapsat je stav skladu upraven: 



 

Ukázka použití více skladů 
Pokud je to z nějakého důvodu potřebné, je aplikace JEP připravena pro vedení zboží na více 

skladech. To může být užitečné například při prodeji stejného zboží pořízeného různým způsobem 

ovlivňujícím výši DPH, nebo potřebujeme-li z jiných důvodů rozlišit stejné položky zboží. 

V našem případě zadáme do skladu „Komise“ opět Pivo 10°, tentokrát však se symbolickou cenou 1 

Kč.  

Nejprve vybereme v nabídce nový sklad „Komise“ a standardně zadáme položku zboží pomocí 

pravého tlačítka myši: 

 

Během zadávání položky je vybraný sklad zobrazen v pravé části formuláře: 



 

Vidíme, že v aplikaci JEP je dostupné pouze zboží ze skladu, který je aktuálně v aplikaci vybraný – pro 

sklad Komise je to právě vložených 50 ks o ceně 1 Kč: 

 

Přepneme-li na hlavní sklad, je to našich 196 kusů s cenou 30 Kč za kus: 



 

Pokud bychom potřebovali na provozovně prodávat zboží z obou skladů, můžeme vybrat všechny 

sklady a v aplikaci bude zobrazeno zboží z obou skladů. Při výběru se pak můžeme orientovat názvem 

skladu uvedeným přímo u každé položky zboží: 

 

Rozlišení skladu je pak zobrazeno i na tiskové sestavě stavu skladu: 





 


