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Stručný popis

Program „Fakturace“ slouží především k vystavování faktur – daňových dokladů. Na 
základě přání našich klientů jsou postupně přidávány další funkce (např. evidence a tisk 
zálohových faktur, odesílání faktur vydaných emailem, šablony pro často používané texty 
apod.) množství nových funkcí připravujeme.

V následujících kapitolách se dozvíte, jak s programem Fakturace efektivně pracovat.

Jak program Fakturace získat
Nejnovější verzi programu fakturace získáte vždy z internetu na adrese 

http://www.faktury.cz . Po instalaci program funguje jako demoverze. Omezení demoverze 
spočívá pouze ve znehodnocení tištěných faktur. Pro odstranění tohoto omezení je nutné zadat 
do programu registrační kód, který obdržíte po objednávce a zaplacení programu. 

Pokud se rozhodnete program zakoupit, můžete vyplnit objednávku na adrese 
http://www.faktury.cz/obj.php , nebo nás kontaktujte přímo emailem, případně telefonicky.

kontaktní údaje: 2H C.S. s.r.o.

Dukelská 691/5

742 21 Kopřivnice 

IČ: 25398989

DIČ: CZ25398989

hot-line: +420 776 052 219

ICQ: 216432314 

email: info@faktury.cz
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Instalace programu Fakturace

Instalace ze souboru staženého z internetu
1) Z internetu jste stáhli soubor s názvem fakturace.exe. Na tento soubor klikněte dvakrát 

levým tlačítkem myši. Tím spustíte instalaci

2) Objeví se zpráva: "Toto je průvodce instalací produktu Fakturace. Chcete pokračovat ?" 
Klikněte na tlačítko "Ano"

3) Otevře se okno s nadpisem: "Vítá Vás průvodce instalací produktu Fakturace." Klikněte 
na tlačítko "Další"

4) Okno s nadpisem: "Licenční smlouva". Licenční smlouvu si pečlivě přečtěte a pokud 
souhlasíte s jejím obsahem klikněte na volbu "Souhlasím s podmínkami licenční 
smlouvy" a poté na tlačítko "Další".

5) Okno s nadpisem: "Zvolte cílovou složku." Pokud nemáte zvláštní požadavky na umístění 
instalovaného programu, klikněte na tlačítko "Další". Program bude nainstalován do 
složky c:\program files\2hcs\fakturace.

6) Okno s nadpisem: "Vyberte složku v nabídce Start." Zde můžete zvolit umístění programu 
v nabídce "Start". Standardně je to složka "Fakturace". Klikněte na tlačítko "Další".

7) Okno s nadpisem: "Zvolte další úlohy." Klikněte na tlačítko "Další."

8) Okno s nadpisem: "Instalace připravena." Klikněte na tlačítko "Instalovat"

9) Okno s nadpisem: "Dokončuje se instalace produktu Fakturace". Klikněte na tlačítko 
"Dokončit"

10) Instalace je hotova, spustí se program Fakturace. Na pracovní ploše budou vytvořeny 
ikony pro spuštění programu a pro otevření nápovědy.

Instalace z instalačního CD
1) Vložte instalační CD do CD-ROM nebo DVD mechaniky vašeho počítače.

2) Pokud nemáte vypnutu funkci auto-run pak se instalace spustí sama a dále postupujte od 
bodu 2 postupu instalace z internu.

3) klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na ikonu "Tento počítač" na pracovní ploše.

4) otevře se okno "Tento počítač". Zde najděte ikonu vaší CD-ROM mechaniky, bude u ní 
název "2HCS Fakturace" a klikněte na ní jednou pravým tlačítkem myši.

5) rozbalí se nabídka, kde kliknutím levým tlačítkem zvolte "Procházet toto CD"

6) otevře se okno se zobrazeným obsahem instalačního CD. Klikněte dvakrát levým 
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tlačítkem myši na složku s názvem "install".

7) otevře se okno se zobrazeným obsahem složky "install". Klikněte dvakrát levým tlačítkem 
myši na ikonu s modrým obrázkem počítače a názvem "fakturace.exe".

8) Dále pokračujte od bodu 2 postupu instalace z internetu.

Instalace upgradu programu Fakturace
Upgrade programu obsahuje vždy pouze programové soubory a datové struktury 

oproti celé instalaci. Soubor pro upgrade je tedy mnohem menší než soubor pro novou 
instalaci programu. Upgrade soubor je přístupný všem uživatelům programu Fakturace na 
internetu na adrese http://www.faktury.cz/stazeni.php jeho stažení je otázkou max. deseti 
minut i při velmi pomalém připojení k internetu.

Postup instalace je stejný jako v případě instalace celého programu z internetu. Před 
spuštěním instalace je dobré mít všechna data zálohována. Veškerá data a nastavení sice 
zůstanou zachována, ale zálohu si přesto udělejte.

Automatická instalace upgradu
 Druhou možností jak nainstalovat aktualizaci programu je využít nabídku "stažení 
nové verze z www.faktury.cz" v menu "podpora". Program sám zjistí, zda je na serveru k 
dispozici novější verze než kterou máte nainstalovánu a případně nabídne provedení 
aktualizace. Instalace pak probíhá zcela automaticky bez zásahu uživatele. Předpokladem pro 
správné provedení aktualizace je stabilní a správně nakofigurované připojení k internetu v 
operačním systému. 

Je možno nastavit program tak, ať si sám zjišťuje dostupnost aktualizací po každém 
spuštění. Toto nastavení naleznete v menu "Akce", dále zvolte "nastavení parametrů" a na 
záložce "parametry" úplně dole vlevo je zaškrtávací volba "automaticky hledat novou verzi na 
www.faktury.cz po spuštění".

Spuštění programu
Instalační program sám vytvoří na pracovní ploše ikonu "2HCS Fakturace" pro 

snadné spuštění. Program spustíte dvojklikem levým tlačítkem myši na tuto ikonu.
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Další možnosti spouštění
Program fakturace.exe je možno spustit s volitelnými parametry "název vlastníka" a 

"aktivní rok". Pokud program využíváte pro více firem je tak možno na ploše vytvořit pro 
každou firmu ikonu pro spuštění programu přímo v zadané firmě. Nemusíte tedy pak pracně 
měnit vlastníka přes menu "Akce/Změna vlastníka". Stačí vytvořit správným způsobem 
zástupce na ploše a budete ve správné firmě hned po spuštění programu.

Nejprve je potřeba si všechny vlastníky v menu "Akce/Změna vlastníka" pojmenovat. 
Nejlépe názvem firmy. Nyní vytvořte nového zástupce programu 2HCS Fakturace na pracovní 
ploše. V poli "cíl" ve vlastnostech zástupce bude něco takového:

"C:\Program Files\2HCS\Fakturace\fakturace.exe" 

Doplňte za poslední úvozovky (pokud nejsou zapište je na začátek i na konec) název 
klienta (tak jak byl ve "Změně vlastníka") a případně aktivní rok. Obě hodnoty musí být 
odděleny mezerou a dohromady uzavřeny v úvozovkách. Například takto:

"C:\Program Files\2HCS\Fakturace\fakturace.exe" "Novák a syn s.r.o. 2005"

Aktivní rok nemusí být zadán.

Nastavení programu pomocí průvodce nastavením
Průvodce nastavením programu se automaticky otevře při prvním spuštění programu 

Fakturace po instalaci. Slouží k jednoduchému nastavení všech důležitých údajů nutných pro 
správné vytváření faktur.

Pokud průvodce chcete spustit znovu, klikněte na nabídku menu "akce" a dále na 
"průvodce nastavením".
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Uvítání v průvodci

Zde jsou pouze informace o průvodci nastavením programu. Pro další krok klikněte 
na tlačítko "další krok průvodce". Pokud chcete průvodce ukončit, klikněte na tlačítko 
"storno", později to nebude možné, budete muset dokončit všechny kroky průvodce.

Krok 1. Základní údaje

Zadejte základní údaje o své firmě. Všechny zde zadávané údaje budou uvedeny na 
tištěných fakturách. Pokud jste plátce DPH, zaškrtněte volbu "plátce DPH". Můžete změnit 
sazby DPH, pokud je zákony vaší země stanovují v jiné výši. 

Klikněte na tlačítko "další krok průvodce".
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Krok 2. Vzhled faktury

Vyberte vzhled faktury, který vám více vyhovuje. Na obou typech faktur jsou 
zobrazovány shodné údaje. Jsou pouze jinak vzhledově řešené.

Klikněte na tlačítko "další krok průvodce".

Krok 3. Logo na faktuře

Pokud máte své logo uložené v elektronické podobě, můžete je zde kliknutím na 
tlačítko "změnit logo" nalistovat a tím určit jeho zobrazování na tištěných fakturách. Po 
výběru loga, by se mělo zobrazit na levé straně průvodce. Pro každý vzhled faktury je vhodný 
jiný rozměr loga. Pokud nechcete žádné logo, klikněte na tlačítko "žádné logo".
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Krok 4. Obsah faktury

Zde zvolte požadovaný tvar číselné řady faktur. Na výběr je zde ze čtyř možností. 
Pokud chcete mít číselnou řadu v jiném tvaru, použijte "nastavení parametrů programu", kde 
můžete definovat libovolný počet číselných řad s libovolným tvarem.

Dále zde můžete zvolit od jakého čísla mají číselné řady daňových faktur a 
zálohových faktur pokračovat. Zadejte vždy poslední číslo, které máte vystaveno ještě před 
zakoupením programu Fakturace.

Zaškrtnutím políčka "měrné jednotky na faktuře" si zajistíte možnost zadávání 
měrných jednotek a ceny za měrnou jednotku při vytváření faktury.

Zaškrtnutím pole "cena za mj včetně DPH" zvolíte, že cenu za měrnou jednotku 
budete na fakturách zadávat s DPH. Pokud toto pole nebude zaškrtnuto, budete zadávat cenu 
bez DPH.

Splatnost faktur udává počet dní na které program sám nastaví splatnost vystavené 
faktury. 

Forma úhrady udává předvolenou formu úhrady, kterou program doplní na každou 
nově vystavenou fakturu.

 Klikněte na tlačítko "další krok průvodce".
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Krok 5. Nastavení tisku

V poli "tiskárna" je při prvním spuštění nastavena tiskárna, která je na vašem počítači 
nastavena jako výchozí. Program Fakturace však může mít nastavenu jako výchozí zcela jinou 
tiskárnu. Pro změnu tiskárny stačí kliknout na tlačítko "změnit" a požadovanou tiskárnu v 
následujícím dialogu vybrat.

Pokud zaškrtnete pole "zobrazovat při tisku dialogové okno nastavení tiskárny" 
budete mít před každým tiskem možnost zvolit počet kopií a kvalitu tisku.

Dále zvolte, kde se má na tištěné faktuře zobrazovat rozpis DPH a celková 
fakturovaná částka. Máte možnost buď hned za fakturovanými položkami anebo až v zápatí 
celé faktury.

Pro úsporu papíru lze zvolit kolik příjmových dokladů se má tisknout na jednu stranu 
A4.
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Krok 6. Odesílání faktur e-mailem

Pokud chcete vystavované faktury odesílat e-mailem, je nutné vyplnit následující 
údaje.

e-mail klient

Máte na výběr z možností interní/Outlook Express/Outlook. Při volbě interního 
emailového klienta, bude program využívat vlastní metody odeslání pošty. Výhodou je, že na 
počítači nemusí být nakonfigurován žádný velký emailový program.

Pokud zvolíte Outlook Express nebo Outlook, bude pro vytvoření emailu vždy použit 
vybraný program a email bude před odesláním nabídnut ke kontrole, případně doplnění. 
Výhodou je, že takto odeslané emaily se řadí do složek odeslané pošty v těchto programech, 
kde je můžete dále zpracovávat/archivovat.

emailová adresa

Vaše adresa, která bude na emailu uvedena jako adresa odesílatele. Po instalaci 
programu je zde doplněna adresa, kterou zadáte v identifikačních údajích jako kontaktní 
emailovou adresu.

jméno odesílatele

Toto jméno bude uvedeno na emailu jako jméno odesílatele. Po instalaci programu je 
zde doplněno jméno kontaktní osoby, které jste uvedli v identifikačních údajích.
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SMTP server

Nejdůležitější údaj pro odesílání emailů pomocí interního emailového klienta. Zde 
vyplňte název smtp serveru vašeho poskytovatele připojení k internetu. Můžete jej přímo 
zapsat, nebo vybrat ze seznamu, který se otevře po kliknutí na tlačítko se šipkou vpravo od 
pole pro zápis. Tento údaj musí být vyplněn, bez něj nelze email interním klientem odeslat.

Konec průvodce

Ukončení průvodce, informace o hot-line. Klikněte na tlačítko "hotovo".
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Jak pracovat s programem 
Hlavní okno programu může zobrazovat obsah jedné z pěti záložek, pomocí kterých 

se lze přepínat mezi evidencí faktur vydaných, zálohami, přijatými fakturami (volitelný 
modul), pokladnou a informační záložkou.

Záložky a aktivní seznam

Jedním kliknutím levým tlačítkem myši se přepnete na požadovanou záložku. Aktivní 
záložka je vysunuta nahoru a tučně zvýrazněna. 

V menu "Akce/nastavení parametrů" na záložce můžete volbou "po spuštění otevřít 
záložku" nastavit, která záložka má být po spuštění programu aktivní. Standardně to je záložka 
"Faktury", můžete si však nastavit např. záložku "Info".

Tlačítka pro práci se seznamy

Tlačítka nalevo od aktivního seznamu zůstávají většinou stejná, 
pouze mění svou funkci podle toho s jakými daty (která záložka je      
aktivní) se pracuje.
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Vzhled a funkce obecně používaných tlačítek

Vytvoření nového záznamu (řádku)

Vytvoření kopie záznamu

Vymazání záznamu (řádku)

Kniha partnerů (odběratelů, dodavatelů)

Hledání

Tisk

Tisk do PDF souboru

Tisk do HTML souboru

Tisk do XLS souboru

Příjem do pokladny

Výdej z pokladny 

 Odeslání faktury emailem

Šablony často používaných textů

Ceník položek
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Vytvoření nové faktury

Novou fakturu můžete vytvořit třemi způsoby. Buď kliknutím na tlačítko s jedním 
modrým listem papíru nalevo od tabulky "Faktury", nebo kliknutím na menu „Akce“ a dále na 
„Nová faktura“ nebo zkratkovou klávesou CTRL+N. Program vytvoří v první tabulce nový 
řádek (bude vybrán – tedy celý modrý). Nyní je tmavě zvýrazněno pole v sloupci s názvem 
„odběratel“. Napište jméno vašeho odběratele a stiskněte klávesu ENTER. Program zkusí 
vyhledat v knize odběratelů záznam podle zadaného jména. Pokud žádného shodného 
odběratele nenalezne, zeptá se vás: „Odběratel nebyl nalezen. Zapsat nového ?“. Jestliže 
odpovíte „ne“ vrátíte se do pole pro zápis odběratele. Pokud odpovíte „ano“, objeví se prázdný 
formulář knihy odběratelů. Zde vyplňte všechny údaje, které chcete mít o odběrateli evidovány 
a klikněte na tlačítko „vložit do faktury“. Zadaný název odběratele se přenese do pole 
"odběratel“ v seznamu faktur. 

V řádku faktury můžete změnit datum vystavení, datum DPH a datum zaplacení 
faktury.

Datum vystavení, datum DPH, datum splatnosti a forma úhrady.
Pod seznamem faktur, ve spodní polovině obrazovky je vypsána tabulka s obsahem 

faktury. Nad touto tabulkou jsou základní údaje o faktuře.  Číslo faktury a odběratele zde není 
možno měnit, k tomu slouží první tabulka se seznamem faktur. Všechny další údaje (datum 
vystavení, datum dph, datum splatnosti, formu úhrady, konstantní a variabilní symbol) můžete 
měnit dle svých potřeb.

Pokud zadáte datum DPH větší než datum vystavení, program vás na tuto skutečnost 
upozorní. Pokud jste plátci DPH musí být datum DPH vyplněno. Kdyby nebylo vyplněno, 
program nezobrazí 19% sazbu DPH.
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Datum splatnosti je automaticky vypočten podle nastavených parametrů programu. 
Standardně je to datum vystavení plus osm dní. V kartě každého odběratele lze povolit 
"individuální platební podmínky" a každému odběrateli tak nastavit jinou výchozí dobu 
splatnosti a formu úhrady.

Konstantní symbol je doplňován podle nastavených parametrů programu. Variabilní 
symbol je vytvořen z čísla faktury odstraněním nepovolených znaků (pomlčky, mezery apod.)

Obsah faktury

Obsah faktury je tvořen řádky s textem o max. délce  přes celou šířku tištěné stránky. 
V závislosti na nastavení parametrů programu můžou být v řádku textu viditelné následující 
sloupečky: text, počet měrných jednotek, měrné jednotky, cena za měrnou jednotku, sleva, 
sazba DPH, celková cena bez DPH, celková cena s DPH. 

Zadání textů faktury

Při vytvoření nové faktury jsou automaticky vytvořeny tři prázdné řádky obsahu 
faktury. Do těchto řádků můžete zapsat text, který chcete mít na faktuře. Další řádky můžete 
přidat kliknutím na tlačítko se symbolem prázdného listu papíru vlevo od obsahu faktury.

Částky bez DPH a s DPH mohou být vyplněny jen na těch řádcích, kde si to přejete. 
Program hlídá, zda zapsaný text nepřesahuje do číselných hodnot. Pokud ano, zvýrazní text 
červeně. Pokud nevyplníte počet mj resp. cenu bez DPH nebo s DPH, můžete využít celou 
šířku řádku pro text faktury. 
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Zadání fakturovaných částek

Pokud jste plátce DPH, musíte vyplnit pole v sloupečku „sazba DPH“. V tomto poli 
stačí zadat z numerické klávesnice číslo 5 pro sazbu 5%, 1 pro sazbu 19%  nebo 0 pro sazbu 
0%. Výběr sazby můžete provést také myší. Po kliknutí do pole v sloupci „sazba DPH“ se 
rozbalí seznam všech sazeb DPH, tak jak jsou nastaveny v parametrech programu. Pro 
neplátce DPH platí, že všude do sazby DPH je automaticky dosazeno 0%.

Při vyplnění pole „částka bez DPH“ program automaticky vypočte dle zadané sazby 
hodnotu pole „částka s DPH“. Naopak při vyplnění pole „částka s DPH“ program spočte 
hodnotu pole „částka bez DPH“.

Zadání měrných jednotek a ceny za měrnou jednotku

Abyste mohli zadávat i prodávané množství a aby program mohl spočítat celkovou 
fakturovanou částku, je potřeba mít tuto funkci povolenou v parametrech programu. Pokud je 
tato funkce povolena, musí tabulka s obsahem faktury vypadat takto:

Pro zápis jsou povoleny políčka „počet mj“, „mj“, „cena / mj“ a „sazba DPH“. Obsah polí 
„částka bez DPH“ a „částka s DPH“ bude automaticky vypočítán. Pro správný výpočet je 
potřeba zadat počet měrných jednotek, cenu za měrnou jednotku a sazbu DPH. Cena za 
měrnou jednotku je očekávána podle nastavení parametrů programu buď bez DPH nebo s 
DPH.

Pro neplátce DPH platí, že všude do sazby DPH je automaticky dosazeno 0%.

Práce se slevou na položku
Program umí pracovat také se slevami, dokáže vám pomoci s výpočtem procentní 

slevy ze zadané částky. Pokud chcete aby program vypočetl slevu, zadejte počet měrných 
jednotek, cenu za měrnou jednotku a slevu v procentech. Program po zadání slevy provede 
výpočet a výsledek se zohledněním slevy zobrazí v polích „částka bez DPH“ a „částka s DPH“.

Vložení celkové slevy 
Pokud si přejete, můžete program jednoduchým způsobem nechat ať spočte a vloží do 

faktury řádek s celkovou slevou na všechny položky faktury.
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Pro vložení této slevy klikněte pravým tlačítkem myši na název odběratele v seznamu 
faktur. Z rozbalovacího menu "Práce s fakturou", které se otevře, vyberte "vložit slevu".

Do okna, které se nyní otevře je potřeba zadat výši slevy. Můžete zadat buď procenta 
a program sám dopočte slevu, nebo přímo částku a program vypočte procenta. Pokud jste s 
výší slevy spokojeni, klikněte na tlačítko "Vložit do faktury".

Program vloží slevu jako nový poslední řádek do faktury. S tímto řádkem můžete 
pracovat tak jak s kterýmkoliv jiným tzn. můžete měnit text i částku.

Výpočet celkové částky faktury,  výpočet DPH 

Celková částka faktury je vždy automaticky vypočtena během vytváření faktury. 
Konkrétně při zadávání částek. Zároveň s tím je vypočten i rozpis DPH. Všechny tyto údaje 
jsou zobrazeny ve spodní části obrazovky a není možno je přímo změnit.

23/81



2HCS Fakturace 

Zaokrouhlení celkové částky faktury
Je několik možností, jak bude výsledná částka faktury upravena. Variantu 

zaokrouhlení můžete zvolit v rozbalovací nabídce ve spodní části obrazovky nad celkovou 
fakturovanou částkou. Zaokrouhlení na haléře, destníky a padesátihaléře upravuje o toto 
zaokrouhlení základ daně a daň tak jak je povoleno zákonem. V případě zaokrouhlení na 
koruny je z celkové částky upravené na koruny zpětně vypočten základ daně a z tohoto nového 
základu také daň.

Zákon nestanovuje jak se nakládá se zaokrouhlováním konečné ceny, stanovuje pouze 
jak se nakládá se zaokrouhlováním DPH (nezahrnuje se zpětně do základu daně). Z toho 
vyplývá, že jakékoliv jiné zaokrouhlení musí vstoupit do základu daně, protože se jedná o 
součást fakturované ceny. Jinak by bylo vypočteno DPH z jiné částky než by byl uveden 
základ daně což není přípustné. Programy, které toto nerespektují jsou v rozporu se zákonem a 
naopak náš program řeší zaokrouhlení správně. 

Jak probíhá zaokrouhlování:

1) na haléře - v takovém případě je vypočtený základ daně ponechán beze změn, pouze DPH je 
matematicky zaokrouhleno na haléře. Výsledkem je fakturovaná částka na dvě desetinná 
místa. V sloupci "zaokrouhlení" v daňové rekapitualci se objeví rozdíl (bez DPH) o který byla 
zaokrouhlena koncová částka.

2) na desetníky - ačkoliv se v hotovostním platebním styku již nepoužívají pro platby 
převodem může být použito. Program zaokrouhlí celkovou částku faktury na jedno desetinné 
místo, spočte rozdíl oproti původní hodnotě a o tento rozdíl po odečtení DPH upraví základ 
daně a daň znovu vypočte. Výsledkem je fakturovaná částka na jedno desetinné místo. V 
sloupci "zaokrouhlení" v daňové rekapitualci se objeví rozdíl (bez DPH) o který byla 
zaokrouhlena koncová částka.

3) na padesátníky - využíváme nového ustanovení v zákoně, které říká, že vypočtené DPH se 
může zaokrouhlit na padesátihaléře přičemž rozdíl vzniklý zaokrouhlením se nezahrnuje do 
základu daně. Program zaokrouhlí základ daně na padesátníky, vypočte daň a taktéž ji 
zaokrouhlí na padesátníky.Výsledkem je částka buď v korunách nebo v padesátihaléřích.

4) na koruny - stejný postup jako v bodu 2.

V nastavení parametrů programu v záložce "výpočty" si můžete zvolit jaká forma 
zaokrouhlení bude u faktur použita jako výchozí.
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Výběr měny a zadání kurzu 
Měnu pro fakturu vyberete kliknutím na pole ve sloupci "měna" v seznamu faktur. V 

rozbalovacím seznamu se objeví pouze ty měny které jsou zapsány v evidenci měn a kurzů. 
Kurz je potřeba zapsat ručně podle kurzu ke dni vystavení faktury. Pokud sloupec "kurz" není 
zobrazen, zkontrolujte zda je jeho zobrazení zapnuto v menu "Akce / nastavení parametrů" na 
záložce parametry.

Více informací k evidenci měn a kurzů najdete na straně 52.

Výběr bankovního účtu
Ke každé faktuře můžete zvolit jiný bankovní účet, který pak bude na formuláři 

faktury vytištěn. Kliknutím na seznam účtů jej rozbalíte a vyberete účet který chcete použít. 

Po výběru se program ještě zeptá, zda chcete opravdu aktualizovat údaje o použitém 
bankovním účtu na faktuře. 

Popis práce s evidencí bankovních účtů najdete na straně 53.
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Výběr jazyku pro tisk 
Výběr jazyku pro tisk faktur a sestav provedete kliknutím na symbol vlajky vpravo 

dole v hlavním okně programu a následně výběr ze seznamu jazyků.

Vybraným jazykem budou tištěny všechny faktury a téměř všechny ostatní sestavy.

Odečtení zálohy
Z jedné faktury je možno odečíst libovolný počet uhrazených záloh. Tyto odečtené 

zálohy zůstávají u ke každé faktury stále evidovány.

Pro odečtení uhrazené zálohy klikněte do menu "Akce" a zvolte nabídku "Úhrada 
zálohou". Otevře se, zatím prázdné, okno se seznamem čerpání záloh na aktuálně vybranou 
fakturu.

Pro zápis nového čerpání zálohy, klikněte na tlačítko s listem papíru nalevo od 
tabulky. Místo tabulky se seznamem čerpaných záloh se otevře karta zálohy v které zapíšete 
všechny potřebné údaje. Pokud chcete odečíst zálohovou fakturu, která není evidována v 
programu 2HCS Fakturace, zapište její číslo do pole "zálohová faktura". Pokud je evidována, 
vyberte ji ze seznamu po kliknutí na rozbalovací tlačítko vedle pole "zálohová faktura". Dále 
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doplňte celkovou čerpanou částku zálohy včetně DPH do pole "čerpaná částka". Do polí "v 
sazbě 19%" a "v sazbě 5%" resp. "osvobozeno" zapište opět čerpanou částku s DPH, tentokrát 
podle toho do které sazby záloha patří. Je důležité také vyplnit pole "datum" zde zapište datum 
zaplacení zálohy. Nyní klikněte na tlačítko "Uložit". Program se vrátí do tabulky se seznamem 
záloh a nyní můžete kliknout na "Hotovo". 

Pokud chcete odečíst více záloh, klikněte na talčítko pro přidání nového záznamu a 
opět vyplňte kartu zálohy. 

Oprava odečtení zálohy
Opravu provádějete vždy v kartě zálohy. Do karty zálohy se dostanete po dvojkliku 

levým tlačítkem myši na řádek s požadovanou zálohou v seznamu čerpání.

Tisk faktury (tiskárna, PDF, HTML)

Fakturu je možné buď vytisknout na připojené tiskárně, nebo uložit do souboru pdf 
resp. html například pro pozdější odeslání emailem, nebo pro archivaci. 

Pro tisk na tiskárně, klikněte na tlačítko s obrázkem tiskárny. 

Program vám ukáže nejprve náhled faktury na obrazovce. V náhledu faktury se 
můžete pohybovat pomocí posuvníků na bocích obrazovky. 
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Na panelu nástrojů  „náhled“ můžete režim náhledu buď ukončit kliknutím na tlačítko 
se symbolem otevřených dveří, nebo kliknutím na tlačítko se symbolem tiskárny odešlete 
fakturu k tisku na připojené tiskárně. Pokud kliknete na tlačítko se symbolem tiskárny, otevře 
se Vám okno s možnostmi nastavení tiskárny. Zobrazování dialogového okna nastavení 
tiskárny je možno vypnout v nastavení parametrů programu.

V dialogovém okně nastavení tiskárny můžete měnit počet kopií, které chcete 
vytisknout, kvalitu tisku apod. Možnosti závisí na schopnostech ovladačů tiskárny. Pro 
definitivní odeslání faktury na tiskárnu klikněte na tlačítko „tisk“.

Pro uložení faktury do souboru, klikněte na tlačítko se symbolem tiskárny a nápisem 
HTML nebo PDF. Otevře se dialogové okno s výběrem místa uložení. Zde můžete také změnit 
název faktury. Výchozí místo uložení lze nastavit v menu "Akce/Nastavení parametrů" na 
záložce parametry. Po kliknutí na tlačítko uložit bude faktura uložena ve zvoleném formátu.

Tisk příjmového pokladního dokladu
Tisk příjmového pokladního dokladu je automaticky nabídnut po ukončení tisku 

faktury pokud byla forma úhrady faktury zvolena v hotovosti. V jiných případech se po 
ukončení tisku faktury tisk příjmového pokladního dokladu nevyvolá. V závislosti na 
nastavení programu bude vytištěn jeden nebo dva příjmové pokladní doklady na jednu stranu 
A4 nebo dva příjmové pokladní doklady na jednu polovinu strany A4. 

Mazání faktury
Platí pro faktury, zálohy a přijaté faktury

Vystavenou fakturu můžete v případě potřeby vymazat. Stačí kliknout na tlačítko se 
symbolem červeně přeškrtnutého listu papíru vlevo od seznamu faktur.

POZOR: Vymazání faktury je nevratné !

Pokud smažete poslední fakturu zruší se i poslední číslo faktury a nově vystavená 
faktura bude mít stejné číslo, jako právě smazaná faktura. Jestliže smažete fakturu, po které 
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následují další doklady, bude číselná řada dále pokračovat beze změn.

Oprava faktury
Platí pro faktury a zálohy.

Jakékoliv údaje na fakurách můžete kdykoliv zpětně (v rámci zákonem povolených 
možností) opravovat. Pouze v případě, že máte nastaveno automatické zamykání faktur, je 
potřeba opravovanou fakturu nejprve odemknout (kliknutím pravým tlačítkem myši do pole 
"odběratel" a výběrem "odemknout fakturu").

Kopírování celé faktury
Platí pro faktury a zálohy.

Celou fakturu je možno zkopírovat a vytvořit tak novou fakturu s identickým 
obsahem a číslem, které bude pokračovat ve vybrané číselné řadě.

Pro zkopírování faktury klikněte na řádek s fakturou, kterou chcete kopírovat (řádek 
musí být celý modrý) a poté klikněte na tlačítko se symbolem dvou prázdných listů papíru 
(vlevo od seznamu faktur).

Faktura včetně jejího obsahu, odběratele, data vystavení, dph a splatnosti bude zkopírována do 
nové faktury s novým číslem. V takto upravené faktuře můžete provádět libovolné úpravy a 
změny.

Volba jiné číselné řady faktury
Program Fakturace dokáže pracovat s libovolným množstvím číselných řad jak pro 

faktury vydané, tak pro zálohové faktury. Nastavení číselných řad se provádí v parametrech 
programu. 

Při vytvoření (i kopírování) nové faktury je pro číslo faktury použita tzv. výchozí 
číselná řada. Volba výchozí číselné řady se provádí v parametrech programu. Pokud však 
chcete vystavené faktuře přiřadit jinou číselnou řadu než je výchozí, klikněte pravým tlačítkem 
myši do pole "číslo faktury" v seznamu faktur na řádku s fakturou u které chcete změnu 
provést. Otevře se vám malá nabídka s všemi číselnými řadami, které máte v parametrech 
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programu nastaveny.

V této nabídce vidíte nová čísla faktur všech použitelných číselných řad i s komentářem. Stačí 
si myší vybrat, kterou chcete použít a kliknout na ní levým tlačítkem (1x).

Šablony – často používané texty
Jestliže na vašich fakturách používáte stále stejné nebo podobné texty, můžete zkusit 

použít pro jejich zadávání "šablony". Do šablony zadáte text pouze jednou a můžete jí v 
budoucnu použít kolikrát budete chtít. 

Šablona je záznam o libovolném počtu řádků, který zůstává uchován pro pozdější 
použití. Můžete jí vyvolat a jednoduše vložit do každé vaší faktury. Takovýchto šablon můžete 
mít vytvořeno libovolné množství. Lze v nich listovat a hledat, podle zadaného slova.

Vyvolání seznamu šablon
Seznam šablon vyvoláte kliknutím na tlačítko se symbolem modrého listu papíru, 

které najdete vlevo dole vedle obsahu faktury.

Zápis nové šablony
Jako první krok je potřeba provést zápis nové šablony. Novou šablonu vytvoříte 

kliknutím na tlačítko s bílým listem papíru nalevo od seznamu šablon. Po kliknutí se musí v 
seznamu šablon ukázat nový prázdný řádek, v kterém bude zapsáno pouze datum vytvoření. 
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Do pole ve sloupci "název šablony" můžete zapsat jakýkoliv text, který bude představovat 
název vaší šablony. Tento text se nepřenáší do textu faktury. 

Nyní můžete zadat vlastní text šablony. Klikněte do velkého bílého okna vpravo od seznamu 
šablon a zde napište požadovaný text. 

Mazání šablony
Nepotřebné šablony můžete smazat kliknutím na tlačítko se symbolem červeně 

přeškrtnutého listu papíru. Šablona i se svým obsahem bude nenávratně smazána z evidence. 
Faktury v kterých byl text šablony použit, zůstanou beze změny.

Vložení šablony do textu faktury
Jakmile máte vyplněnu první šablonu, nebo vybránu některou z několika již dříve 

vytvořených, můžete jí vložit do textu faktury. Nejprve je potřeba otevřít seznam šablon (viz. 
výše),   kliknutím vybrat požadovanou šablonu v levé tabulce (text šablony uvidíte v pravém 
poli). Vybraný řádek musí být celý modrý. Pro vložení textu šablony klikněte na tlačítko 
"vybrat".Pro návrat ze seznamu šablon bez zápisu do textu faktury stiskněte klávesu "storno".

Text šablony bude vložen od řádku faktury, na kterém jste byli naposledy (který byl 
modrý). Pokud na tomto řádku byl nějaký text, bude přepsán textem šablony.

Hledání šablony
Jestliže máte zapsáno více šablon, můžete pro hledání mezi nimi využít pole s názvem 

"hledaný text: " v seznamu šablon. Zapište do něj hledaný text a klikněte na tlačítko "hledat". 
Program vyhledá a zobrazí první šablonu, která tento hledaný text obsahuje buď ve svém textu 
nebo v názvu. Pokud chcete hledat pouze v názvech šablon, zatrhněte volbu "pouze v názvech 
šablon".
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Cena a počet měrných jednotek v šabloně

Do šablony je možno vložit také cenu, která se pak přenese do řádku faktury. Pokud 
je v parametrech programu zapnuta práce s měrnými jednotkami, můžete být do šablon 
zadáván i počet měrných jednotek.

Cenu a případně i počet měrných jednotek do šablony zadáte tak, že v seznamu 
šablon kliknete na tlačítko "vložit cenu a mj". Poté se otevře následující okno.

pozn.: v tomto případě je obsah pole "cena za mj" určen nastavením parametrů programu. V 
závislosti na tomto nastavení zde může být cena bez DPH nebo cena s DPH.

Vyplňte políčka, která se vám pro zadání ceny objevily a klikněte na OK. Pokud jsou 
pro zadávání zobrazeny pole "cena s DPH" i "cena bez DPH", stačí vyplnit pouze jedno z nich, 
program při vložení šablony do textu faktury automaticky dopočte nevyplněnou hodnotu. 
Pokud kliknete na "storno" cena nebude do šablony vložena.

Cena bude do šabloně vložena ve zvláštním formátu ohraničeném hranatými 
závorkami.  

Vložená cena může to vypadat třeba takto:

Částky v hranatých závorkách můžete upravovat podle potřeby, je ovšem potřeba aby 
zůstaly všechny hodnoty, které byly programem vloženy. Pokud si nejste stoprocentně jisti, co 
která hodnota znamená, a chcete částku v šabloně změnit smažte hranaté závorky i jejich 
obsah a znovu klikněte na tlačítko "vložit cenu".

Při vybrání šablony a jejím vložení do textu faktury postupuje program tak, že 
vyhledá první hranatou závorku, text který jí předchází vloží do řádku textu faktury (pokud je 
delší než 65 znaků rozdělí jej na více řádků), to co se nachází mezi hranatými závorkami 
zapíše do odpovídajících polí částek v textu faktury a pokračuje v dalším hledání hranaté 
závorky. Z tohoto vyplývá, že v jedné šabloně může být libovolné množství cen na libovolném 
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počtu řádků. Je však důležité, aby každá dvojice hranatých závorek obsahovala všechny 
potřebné údaje tak jak byly vloženy po kliknutí na tlačítko "vložit cenu".

Ceník
V ceníku můžete mít evidován libovolný počet položek. Ke každé z nich lze zapsat: 

identifikační číslo, název, cenu bez DPH, sazbu DPH, cenu s DPH, měrné jednotky a ADR 
kód.

Zápis a mazání
Zápis nové položky do ceníku provedete kliknutím na tlačítko s prázdným listem 

papíru nalevo od tabulky s ceníkem. Po kliknutí se v tabulce objeví nový řádek pro zápis. 
Vymazání položky ceníku je možné kliknutím na tlačítko s přeškrtnutým listem papíru. 

Vložení do faktury
Pro vložení vybrané položky ceníku do faktury, klikněte na tlačítko "Vložit do 

faktury". Položka bude vložena na aktuální pozici ve faktuře s počtem jedné měrné jednotky. 
Ceník zůstane otevřený pro rychlé vložení dalších položek do faktury.
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Řazení a hledání
Kliknutím na záhlaví sloupečků "Ident. číslo" a "Název" je možno ceník seřadit podle 

názvu nebo ident. čísla, řazení lze vypnout druhým kliknutím na záhlaví sloupce, podle 
kterého je seřazeno.

Pro hledání stačí zapsat hledané ident. číslo nebo název do kolonky "Hledání:", 
program během hledání sám vyfiltruje všechny odpovídající záznamy. Hledání nerozlišuje 
malá a velká písmena a hledá výskyt zadaného textu kdekoliv v názvu nebo ident. čísle. 
Kliknutím na tlačítko "zobrazit vše" zrušíte aktivní hledání.

Tisk ceníku
Ceník můžete vytisknout kliknutím na tlačítko s obrázkem tiskárny. Ceník bude 

vytištěn tak jak jej vidíte na obrazovce, tzn. seřazený a případně vyfiltrovaný podle zadání. 
Nejprve bude zobrazen náhled. V náhledu si můžete z panelu nástrojů "uložit" vybrat formát 
pro uložení ceníku do souboru HTML nebo PDF. Tiskne se standardně po kliknutí na ikonu 
tiskárny v panelu nástrojů "náhled".

ADR kódy – číselník
Pro využití funkce programu tisku nákladových listů pro přepravu nebezpečných 

látek je potřeba mít vyplněn číselník ADR kódů. Dostanete se do něj z ceníku, kde kliknete na 
oranžové tlačítko "číselník ADR kódu" (pod tlačítkem pro mazání z číselníku).

Práce  s číselníkem ADR kódů je stejná jako s ceníkem. Nejprve kliknete na tlačítko 
pro zápis nového kódu a pak zapíšete do nového prázdného řádku ADR kód, UN kód a popis.

Storno faktury
Fakturu lze stornovat kliknutím pravým tlačítkem myši do pole "odběratel" v řádku 

faktury a výběrem "stornovat fakturu" z menu, které se otevře.

Stornovaná faktura je pak v seznamu faktur přeškrtnuta. Není započítávána do sestav 
a součtů. Pokud stornovanou fakturu znovu vytisknete, bude mít v záhlaví napsáno 
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"STORNOVÁNO".

Dobropis
Dobropis můžete vytvořit buď ručně nebo po najetí na fakturu, kterou chcete 

dobropisovat výběrem "vytvořit dobropis" z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši do 
názvu odběratele.

Automaticky vytvořený dobropis je na stejnou částku (zápornou), jako byla původní 
faktura. Pokud má být dobropisována jiná (nižší částka), jednoduše opravte v obsahu faktury 
požadované položky.

Ruční vytvoření spočívá v klasickém postupu jako při vytvoření nové faktury pouze 
částky je nutno zapsat mínusové. Pokud je celé faktura v mínusu dojde k automatické změně 
číselné řady na dobropisy a formulář pro tisk bude také změněn na dobropis. 

Zámek faktury
Proti nechtěnému smazání nebo změnám ve fakturách je možné použít "Zámek 

faktury". Fakturu zamknete kliknutím pravým tlačítkem myši do pole odběratel v řádku 
faktury a výběrem "Zamknout fakturu". Odemknutí se provádí stejně. Místo textu "Zamknout 
fakturu" je v nabídce "Odemknout fakturu".

V nastavení parametrů je možné aktivovat automatické zamykání faktur starších než 
určitý počet dní. Program v tom případě při každém spuštění zkontroluje faktury a pokud je 
některá starší než zadaný počet dní, zamkne ji.

Úhrady faktur
Platí pro faktury, zálohy a přijaté faktury

Uhrazení faktury provedete zapsáním data úhrady do pole "datum úhrady" v 
příslušném řádku. Místo vypisování aktuálního data stačí v poli "datum úhrady" zmáčknout 
mezerník a program vloží dnešní datum.

V případě přijatých faktur se datum nezapisuje do řádku v seznamu faktur, ale přímo 
v kartě přijaté faktury.
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Neuhrazené faktury ve splatnosti mají červeně označeno číslo faktury. Neuhrazené 
faktury po splatnosti mají celý řádek v seznamu červený.

Částečné úhrady faktur
Platí pro faktury a zálohy

 Ke každé faktuře je možno evidovat libovolný počet částečných úhrad. Seznam 
částečných úhrad lze otevřít buď dvojklikem levým tlačítkem myši na pole "datum úhrady" v 
seznamu faktur v řádku faktury nebo přes menu "Akce" a dále "Částečné úhrady".

Nová částečná úhrada
Tlačítkem pro nový záznam vložíte řádek pro novou částečnou úhradu. Ihned po 

vytvoření nového záznamu se automaticky otevře karta úhrady, kde zapíšete všechny potřebné 
údaje a kliknete na tlačítko "uložit".
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Kliknutím na tlačítko "zapsat příjem" (poté co jsou vyplněny všechna pole) program 
vytvoří záznam o příjmu v pokladně a nabídne vytištění příjmového pokladního dokladu. 
Pokud před kliknutím na "zapsat příjem" nebylo vyplněno pole "doklad", vygeneruje nové 
číslo pokladního dokladu.

V seznamu faktur se částečná úhrada projeví jako zápis v poli "uhrazeno", pole 
"datum úhrady" bude prázdné dokud nebude celá výše faktury uhrazena.

Oprava částečné úhrady
Opravu údajů o částečné úhradě je potřeba provádět v kartě úhrady. Tuto kartu 

otevřete tak, že v seznamu úhrad provedete dvojklik na řádku s úhradou kterou chcete opravit. 
Otevře se karta úhrady a po opravě kliknete na tlačítko "uložit".

Smazání částečné úhrady
Smazání záznamu o částečné úhradě provedete výběrem řádku v seznamu úhrad a 

kliknutím na tlačítko pro vymazání záznamu (nalevo od seznamu). Vymazání je nevratné. 

Hlavní okno programu – další funkce

Seznam faktur 
Platí pro faktury, zálohy a přijaté faktury.

Seznam faktur má kromě zobrazení faktur i několik dalších funkcí. Jedná se hlavně o 
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zvýraznění faktur po splatnosti, nezaplacených faktur a součty faktur v období.

Barevné označení faktur
Platí pro faktury, zálohy a přijaté faktury.

Vybranou fakturu je možno barevně označit. K dispozici jsou čtyři barvy přiřazené 
klávesám F5 až F8. Klávesou F9 nebo druhým stisktem klávesy s vybranou barvou se označení 
zruší.

Pro barevné označení faktury vyberte řádek, který chcete označit a stiskněte jednu z 
kláves F5, F6, F7 nebo F8.

Evidence nezaplacených faktur po splatnosti
 Faktury, které jsou po splatnosti a nejsou zaplaceny jsou vypsány červeně. Datum 

zaplacení můžete zapsat do pole ve sloupci "zaplaceno".  Faktury, které jsou před datem 
splatnosti mají pouze číslo faktury červené.

Součet faktur za období
Pod tabulkou se seznamem všech faktur jsou dvě pole pro zadání datumového 

rozmezí od – do (standardně zde program vyplňuje aktuální měsíc od prvního dne do 
aktuálního dne). Napravo od těchto polí jsou pole "fakturováno" a "nezaplaceno". Při vyplnění 
datumového rozmezí program vypočítá hodnoty těchto polí. 

Faktury po splatnosti k určitému dni
Pod tabulkou se seznamem faktur se dále nachází pole "ke dni:" s předchystaným 

aktuálním datem (toto datum můžete podle potřeby měnit)  a pole "po splatnosti:", které 
obsahuje součet částek faktur po splatnosti k zadanému dni.

Součet faktur za období i faktury po splatnosti k určitému dni je možno nechat 
spočítat pouze pro vybranou měnu. Výběr požadované měny se provádí v rozbalovacím 
seznamu "počítat pouze měnu:" úplně vpravo.

Součty pokladny a zůstatek
Pod tabulkou se seznamem všech pokladních dokladů jsou dvě pole pro zadání 

datumového rozmezí od – do (standardně zde program vyplňuje aktuální měsíc od prvního dne 
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do aktuálního dne). Napravo od těchto polí jsou pole "příjem", "výdej" a "zůstatek". Při 
vyplnění datumového rozmezí program vypočítá hodnoty těchto polí. U pole "zůstatek" je 
navíc možno zvolit, zda se má spočítat stav ze všech pohybů v pokladně.

Hledání ve fakturách
Platí pro Faktury, Zálohy, Přijaté faktury a pro pokladnu.

Nad seznamem faktur je umístěna lišta hledání faktur. Můžete si zde zvolit v 
rozbalovací nabídce "zobrazit pouze", zda chcete zobrazit všechny faktury, nebo pouze 
nezaplacené faktury případně pouze faktury po splatnosti. 

Při zápisu do pole "partner, město nebo poznámka obsahuje" program vyfiltruje ty 
faktury, které obsahují v těchto polích zadaný text.

Kliknutím na tlačítko "zobrazit vše" filtrování faktur zrušíte.

Informace o platební morálce
Platí pro Faktury, Zálohy, Přijaté faktury a pro pokladnu.

Kliknutím na tlačítko "Info" v liště hledání se tato lišta přepne do režimu informací o 
platební morálce klienta (zobrazuje vždy toho odběratele jehož faktura je vybrána. 

Pokud má partner nějaké faktury po splatnosti je text zvýrazněn červeně, pokud je vše 
v pořádku je černý. Kliknutím na tlačítko "Hledání" se lišta přepne zpět do režimu hledání.

Řazení faktur 
Platí pro faktury, zálohy, přijaté faktury i pro pokladnu.

Kliknutím na záhlaví sloupečků v seznamu faktur je možno nechat seřadit celý 
seznam faktur podle zvoleného sloupce. Seřadit můžete podle čísla faktury, odběratele, data 
vystavení, částky, měny, splatnosti, data úhrady a dph.
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Změna šířky a pořadí sloupců
Platí pro faktury, zálohy, přijaté faktury a pokladnu.

Kliknutím a tažením myší za okraj záhlaví sloupců můžete měnit jejich velikost. 
Pokud kliknete a táhnete přímo na text záhlaví sloupce, můžete změnit jeho umístění v 
tabulce. Pro uložení provedených změn je potřeba ukončit program a znovu jej spustit.

Sestava faktur za období na tiskárnu
Platí pro faktury, zálohy, přijaté faktury a pokladnu

Kliknutím na tlačítko s obrázkem tiskárny nalevo od tabulky se seznamem faktur 
otevřete okno s nastavením parametrů sestavy faktur.

Můžete zde zvolit požadované období pro tisk, dále konkrétní číselnou řadu faktur. Je 
také možno zadat název odběratele jehož faktury chcete vidět. Pole v tomto okně se mohou 
lišit podle toho zda zrovna pracujete s fakturami, zálohami, přijatými fakturami nebo 
pokladnou. Princip práce však zůstavá stejný.

Zálohové faktury
Do seznamu zálohových faktur se dostanete kliknutím na záložku "zálohy" nad 

tabulkou se seznamem faktur. Práce se zálohovými fakturami je stejná jako práce s normálními 
fakturami. Pouze se zde nepracuje s datem DPH a sazbou DPH. Také cena bez DPH a s DPH 
zde nefiguruje.

Můžete pracovat se šablonami textů, s ceníkem, kopírovat, tisknout zálohové faktury 
a odesílat je emailem stejným způsobem jako normální faktury.
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Vytvoření daňové faktury ze zálohové faktury
  Ze zálohové faktury můžete jedním pokynem vytvořit daňovou fakturu, tak jak to 
vyžaduje zákon v okamžiku úhrady zálohy. 

Pokud chcete ze zálohové faktury vytvořit novou daňovou fakturu, klikněte v řádku s 
vybranou zálohovou fakturou do pole "odběratel" nebo "vystaveno". U kurzoru myši se otevře 
tato nabídka:

Z nabídky vyberte položku "vytvořit fakturu (daňový doklad)" a klikněte na ní levým 
tlačítkem myši. Program sám vytvoří novou daňovou fakturu, do které zapíše odběratele 
stejného, jaký byl na zálohové faktuře a dále ze zálohové faktury převezme datum zaplacení, 
který bude na daňové faktuře datem vystavení a datem DPH. 

Přijaté faktury

Evidence přijatých faktur je volitelný doplněk programu 2HCS Fakturace. Její použití 
umožňuje snadnou kontrolu splatnosti příchozích faktur, jednoduché vytvoření platebního 
příkazu a okamžitý přehled nad stavem DPH v aktuálním čtvrtletí.
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Zápis nové faktury přijaté
Novou fakturu přijatou lze zapsat tak, že nejprve kliknutím na záložku "Přijaté 

faktury" přejdete do evidence přijatých faktur a poté kliknete na tlačítko "nová faktura" nalevo 
od seznamu faktur. Program vytvoří nový prázdný řádek v seznamu faktur a pod seznamem se 
otevře nová prázdná karta pro zápis údajů o přijaté faktuře.

Práce s kartou je hlavní rozdíl oproti práci s běžnými fakturami vydanými. Všechny 
údaje o přijaté faktuře se totiž zapisují do karty. Řádky v seznamu faktur nejsou pro zápis 
přístupné. Jakmile budete mít všechny údaje o přijaté faktuře zapsány, klikněte na tlačítko 
"Uložit" pro definitivní zapsání všech údajů.

Pokud by při zápisu nesouhlasily částky DPH a celková částka (tyto údaje program 
dopočítává sám) se zapisovanou fakturou, klikněte na tlačítko vedle pole "celkem 
fakturováno". Tím se odemknou pro zápis i pole "daň" a "celkem fakturováno".
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Úpravy zapsané faktury
Kteroukoliv dříve zapsanou fakturu můžete libovolně upravovat (např. doplnit datum 

úhrady). Úpravu provedete tak, že fakturu nejprve vyberete v seznamu, poté v kartě změníte 
požadované hodnoty a kliknutím na tlačítko "Uložit" změny potvrdíte.

Mazání faktury přijaté
Vyberte fakturu přijatou v seznamu a klikněte na tlačítko pro mazání nalevo od 

seznamu (červeně přeškrtnutý list papíru). Mazání je nevratné, proto jej dopředu dobře 
promyslete.

Platební příkaz
V menu "Tiskové sestavy" vyberte položku "Platební příkaz". Otevře se okno v 

kterém jsou zobrazeny všechny nezaplacené přijaté faktury.

V prvním sloupci klikněte na prázdné pole a zaškrtněte jej u faktur, které chcete 
zaplatit. Ve sloupcích "Číslo účtu" a "kód banky" budou údaje z karty dodavatele (pokud jsou 
zapsány). Můžete je zadat i ručně. Ručně vyplňte v případě potřeby i konstatní a specifický 
symbol.

V poli "celkem" dole pod seznamem uvidíte průběžně celkovou částku k úhradě.

Kliknutím na tlačítko "nový záznam" nalevo od seznamu můžete vytvořit ručně řádek 
do platebního příkazu (např. pro platbu odvodů, mezd apod.). Pokud máte dodavatele s číslem 
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účtu zapsaného v knize partnerů, otevřete jí a vyberte jej ze seznamu. V opačném případě 
zapište číslo účtu a kód banky ručně.

Nyní můžete platební příkaz vytisknout kliknutím na tlačítko "Tisk".

Tisk knihy přijatých faktur
Pokud máte zobrazen seznam přijatých faktur, lze vyvolat tisk knihy přijatých faktur 

kliknutím na tlačítko se symbolem tiskárny nalevo od seznamu faktur.

Otevře se okno s nastavením tisku sestavy faktur. Vyberte období, které chcete 
tisknout, můžete určit měnu a zda se mají tisknout pouze faktury po splatnosti  nebo pouze 
nezaplacené faktury.

Pokladna
Pokladna slouží pro evidenci veškerých hotovostních pohybů. Automaticky se zde 

eviduje příjem plateb z vystavených faktur s hotovostní formou úhrady. Ručně můžete 
zapisovat příjmy a výdaje daňové i nedaňové. K dispozici je sestava pokladní knihy.
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Příjem do pokladny
Nový příjem do pokladny zapíšete tak, že nejprve kliknete na tlačítko pro zápis 

nového příjmu (nalevo od seznamu pokladny). Program vytvoří nový záznam v pokladně a 
zobrazí prázdný příjmový doklad pod seznamem pokladny. Nyní zadejte v řádku nového 
příjmu v seznamu partnera, kterého se příjem týká. Můžete také přímo vyvolat knihu 
odběratelů kliknutím na její symbol a partnera vybrat přímo v ní. Po výběru / zadání partnera 
se přesuňte do karty příjmového dokladu.

Zde vyplňte všechny potřebné údaje. Číslo dokladu program generuje sice sám, ale 
můžete jej přepsat ručně, pokud se jedná např. o přepis z pokladních bločků.

Jestliže chcete vytvořit daňový příjmový doklad, klikněte na tlačítko "daňový d.". 
Program zobrazí další pole pro vyplnění základu daně apod.
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Výdej z pokladny
Výdej z pokladny probíhá úplně stejně jako příjem, pouze jej vytvoříte kliknutím na 

tlačítko pro výdej z pokladny. Zapsaná částka v poli "výdej" se pak objeví v řádku seznamu 
pokladních dokladů v sloupci "výdej".

Pokladní kniha
Pokladní knihu lze vytisknout buď kliknutím na tlačítko pro tisk nalevo od seznamu 

pokladních dokladů, nebo přes menu "Akce" a "Pokladní kniha". Poté ještě zvolte období pro 
tisk  a typ dokladů, které mají být vytištěny.

Záložka Info
Pod touto záložkou jsou zobrazeny základní důležité informace o fakturách, jejich 

splatnosti a o DPH. 
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Je možno si zde nastavit tzv. "pracovní datum". Tento datum pak program používá 
místo aktuálního data. Hodí se to zejména, pokud potřebujete zpracovat zpětně větší množství 
dokladů. Pokud chcete mít nastaveno "pracovní datum" jiné než aktuální trvale i pro další 
spuštění programu, zatrhněte volbu "zmrazit datum".

Tiskové sestavy
Nabídka hlavního menu "Tiskové sestavy" sdružuje všechny tištěné formuláře, které 

jsou jinak dostupné přes tlačítka pro tisk např. faktur.

Faktura
Vytiskne vybranou fakturu nebo zálohu v aktuálně vybraném jazyce.

Dodací list
K vybrané faktuře nebo záloze vytiskne dodací list. Dodací list obsahuje všechny 

údaje shodné s fakturou resp. zálohou (kromě částek) a není jej možno dále upravovat.

Pokladní doklad
Vytiskne aktuálně vybraný pokladní doklad.
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Podací lístek
K vybrané faktuře nebo záloze vytiskne podací lístek. Nejprve jej však zobrazí pro 

případnou editaci a úpravy. Změněné údaje se neukládají.

Nákladní list
Slouží ve spojení s číselníkem ADR kódů a s ceníkem k tisku "Nákladních listů pro 

přepravu nebezpečných věcí". Zapsané údaje jsou vázané na aktuálně vybranou fakturu. Je 

48/81



2HCS Fakturace 

možné tedy kdykoliv později nákladní list znovu vytisknout.

Hromadný tisk dokladů
Platí pro faktury, zálohy a pokladní doklady.

Povinným údajem pro hromadný tisk je období vystaveno od – do. Volitelně můžete 
zaškrtnou a vybrat číselnou řadu, případně konrétního odběratele, dále také můžete povolit tisk 
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dodacích listů a vybrat zda se mají tisknout všechny faktury, nebo pouze zaplacené resp. 
nezaplacené. Volba tisku dodacích listů a zaplacené/nezaplacené je aktivní pouze u faktur a 
záloh.

Před vlastním tiskem program spočte a zobrazí počet tištěných dokladů a dá možnost 
tisk stornovat. 

Dlaší možnosti nastavení tiskárny (kvalita, kopie apod.) zde nejsou. Potřebná 
nastavení proto musíte provést přímo v nastavení tiskárny v operačním systému.

Kniha faktur
Vytiskne knihu faktur, záloh nebo přijatých faktur podle toho, která záložka je 

aktivní.Více informací naleznete na stranách 40 a 44.

Pokladní kniha
Vytiskne pokladní knihu. Více informací naleznete na straně 46.

Platební příkaz
Vyvolá formulář pro vytvoření platebního příkazu. Více na str. 43.

Uložení tiskových sestav do HTML, PDF a XLS souboru
Každou tiskovou sestavu lze pomocí níže zobrazeného panelu nástrojů uložit do 

souboru. Podporovány jsou formáty HTML, PDF a XLS. 

Po kliknutí na tlačítko s vybraným formátem souboru se program zeptá kam se má 
soubor uložit. Jako výchozí nabídne složku, která je nastavena jako úložiště pro soubory 
PDF/HTML v "nastavení programu" na záložce "parametry".

Doplňky 
V této nabídce najdete všechny doplňkové funkce a evidence programu. Zatím je zde 

pouze jednoduchá evidence zakázek.
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Evidence zakázek
Slouží k evidenci zakázek odběratelů. Můžete zde zadat neomezené množství 

zakázek. Každá má přiděleno své pořadové číslo (podle nastavení číselné řady v "Nastavení 
parametrů") a je u ní evidován odběratel, datum vytvoření, předběžná cena a stav 
hotovo/nehotovo. Každá zakázka má dále svůj nadpis (výchozí můžete opět zvolit v 
"Nastavení parametrů" programu), text a datum převzetí a předání. 

Zápis nové zakázky
Novou zakázku vytvoříte kliknutím na tlačítko "nový záznam" nalevo od seznamu 

zakázek. Program vytvoří nový záznam. V řádku zakázky zapíšete odběratele, případně ho 
vyberete z knihy odběratelů. Dále v kartě pod seznamem zakázek doplníte požadované texty. 
Zakázku uložíte kliknutím na tlačítko "Uložit" a můžete vytisknout zakázkový list kliknutím 
na tlačítko "Tisk".

Opravy a mazání zakázek
Zakázka se maže kliknutím na tlačítko pro vymazání záznamu. Opravy je možno 

provádět libovolně po vybrání odpovídající zakázky. Provedené opravy se uloží kliknutím na 
tlačítko "Uložit".

Podpora
V této nabídce najdete vše co se týká podpory uživatelů programu 2HCS Fakturace.
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Odeslání protokolu práce programu
Pokud máte nějaké požadavky nebo připomínky k práci programu, můžete odeslat 

protokol práce programu spolu s vašimi podněty. 

Kliknutím na tlačítko "Odeslat chybové hlášení" se provede odeslání. Předpokladem 
úspěšného odeslání je funkční připojení k internetu. 

Volba "Po úspěšném odeslání soubor vymazat" zajistí, že soubor s protokolem nebude 
zbytečně narůstat.

Stažení nové verze z www.faktury.cz
Provede porovnání čísla verze aktuálně nainstalovaného programu s číslem verze na 

serveru www.faktury.cz. V případě, že na serveru najde novější verzi, nabídne její automatické 
stažení a instalaci. Tato volba usnadní práci hlavně technicky méně zdatným uživatelům, 
protože během instalace není potřeba zadávat žádné cesty pro instalaci apod. Vše funguje 
naprosto automaticky a samostatně.

Měny a kurzy
V menu "Akce / Měny a kurzy" jsou evidovány všechny měny s kterými v programu 

2HCS Fakturace pracujete. 
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Po instalaci programu je zde pouze Kč a EUR. Kliknutím na tlačítko pro zápis 
nového záznamu vytvoříte nový řádek do kterého můžete zapsat další měny. Kurz, který zde 
zapíšete bude při vytváření faktur a změně měny použit jako výchozí. 

Po zápisu nových měn je potřeba program 2HCS Fakturace ukončit a znovu spustit 
aby se nové měny aktivovaly.

Bankovní účty
V programu 2HCS Fakturace můžete pracovat s neomezeným množstvím bankovních 

účtů. Evidence bankovních účtů je v menu "Akce" a dále v nabídce "Bankovní účty".

Nový bankovní účet zapíšete kliknutím na tlačítko pro vytvoření nového záznamu. 
Do nového řádku pak zapíšete všechny údaje, které potřebujete mít evidovány. Pole výchozí 
zaškrtněte u účtu, který chcete používat jako předvolený pro všechny vydané faktury i pro 
platební příkazy.

Údržba

Faktury a zálohy – seřazení podle data vystavení
Pomocí této volby lze seřadit faktury a zálohy dle data vystavení. V případě většího 

množství faktur může operace trvat i delší čas.
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Aktualizace datových struktur
Slouží pro obnovu indexových souborů, případně pro opravu poškozených datových 

struktur.

Oprava interního číslování partnerů
Použijte tuto volbu, pokud se po otevření knihy partnerů zobrazí karta jiného 

odběratele než který je na aktuálně vybrané faktuře. Problém v těchto případech bývá v 
poškozeném interní číslování partnerů, ke kterému může dojít např. při resetu počítače nebo 
výpadku el. proudu.

Zálohování dat
Toto je téměř nejdůležitější část programu. Pomocí funkce zálohování dat si můžete 

vše co jste v programu vytvořili nahrát např. na USB flash disk, nebo na disketu či na síťový 
disk připojený k vašemu systému. Zálohujte jak nejčastěji budete moci. Data jsou sice ve 
vašem počítači uložena v bezpečí, ale případný výpadek el. proudu nebo napadení virem je 
může snadno poškodit nebo i úplně zlikvidovat. Program 2HCS Fakturace vaše data 
zkomprimuje do jednoho datového souboru a  uloží na vámi zvolené místo.

Pokud chcete zálohovat, klikněte myší do menu na nabídku "Zálohování" a dále na 
řádek "Vytvoření zálohy". Po kliknutí na "Vytvoření zálohy" se objeví následující formulář:

Kliknutím na tlačítko "vyberte jiné umístění" vyvoláte okno se seznamem všech disků 
a složek v počítači. Zde si vyberte kam chcete zálohu dat nahrát a klikněte na tlačítko 
"Vybrat". Vybrané umístění se vypíše v poli vedle tlačítka "Vybrat složku pro zálohování". 
Nyní stačí pouze kliknout na tlačítko "Zálohovat" a program všechna data zkomprimuje do 
souboru s názvem stejným jako má datový adresář aktuální pracovní firmy. Soubor bude 
uložen ve zvoleném umístění. Po dokončení zálohování se musí objevit zpráva "Záloha je 
hotova". 

Pro návrat do programu Fakturce (i bez zálohování) klikněte na tlačítko "návrat".

Obnovení dat ze zálohy
Tato funkce programu v případě potřeby dokáže ze souboru vytvořeného funkcí 
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zálohování obnovit vaše data.

POZOR: Obnovení dat ze zálohy znamená, že budou definitivně přepsány stávající datové 
soubory. Proto byste měli obnovu dat ze zálohy provádět pouze tehdy, pokud k tomu máte 
opravdu vážný důvod. 

Pokud chcete obnovit data ze zálohy, klikněte v hlavním menu na nabídku 
"Zálohování" a poté na volbu "Obnovení ze zálohy". Objeví se následující obrazovka:

Nejprve je potřeba abyste vybrali umístění vaší zálohy. Klikněte na tlačítko "vybrat 
jiné umístění". V seznamu složek a disků nalistujte místo, kde je vaše záloha uložena a 
klikněte na tlačítko "vybrat". Poté již můžete kliknout na tlačítko "obnovit data".  Pokud ve 
vámi vybraném umístění nebyl nalezen soubor se zálohou, objeví se tato zpráva: "Ve vybraném 
umístění nebyl nalezen záložní soubor." Znamená to, že ve složce, kterou jste určili není 
soubor s názvem shodným s pracovním adresářem aktuální firmy. Pokud je vše v pořádku 
ukáže se zpráva: "Obnova dat ze zálohy je hotova". Nyní stačí pro ukončení práce s obnovou 
zálohování kliknout na tlačítko "návrat" . Tlačítkem "návrat" můžete samozřejmě ukončit 
obnovu ze zálohy i před vlastní obnovou dat.

Export dat
Z programu 2HCS Fakturace je možno pořízená data exportovat do různých formátů i 

do jiných účetních systémů. Nyní je k dispozici plný export do formátů CSV a XLS. A 
omezený export do systému Vabank a Stereo 12 (omezený v tom, že se neexportují všechna 
data, ale pouze ta která tyto programy požadují). Export do dalších jiných ekonomických 
systémů je možný. Pro bližší údaje nás kontaktujte.

Export pro Vabank a Stereo 12
Pro tyto programy se exportují pouze vydané faktury. Vlastní export provedete tak, že 

kliknete v horním menu na nabídku "Akce" dále na položku "export" a dále na "export pro 
Vabank". Otevře se následující formulář:
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Zde zadáte do polí "datum od:" a "do:" období z kterého chcete faktury exportovat. 
Do pole "Cílová složka:" zadejte kam se má výsledný soubor uložit. Kliknutím na tlačítko se 
symbolem otevřené složky můžete požadovanou složku najít. V poli "název souboru:" je 
uveden budoucí název souboru, v kterém budou uložena exportovaná data. Vlastní export se 
provede po kliknutí na tlačítko "export". Akci můžete stornovat kliknutím na tlačítko "storno".

Po úspěšném provedení exportu se musí zobrazit hlášení: "Export dat byl dokončen."

Export do CSV a XLS
Do těchto formátů je možno exportovat všechny faktury vydané, přijaté, pokladnu i 

partnery. Vlastní export provedete tak, že kliknete v horním menu na nabídku "Akce" dále na 
položku "export" a dále na "export pro XLS" (nebo CSV). Otevře se následující formulář:

Zde zadáte do polí "datum od:" a "do:" období z kterého chcete faktury exportovat. 
Do pole "Cílová složka:" zadejte kam se má výsledný soubor uložit. Kliknutím na tlačítko se 
symbolem otevřené složky můžete požadovanou složku najít. 

Do polí "oddělovač textu:" a "oddělovač polí:" zadejte v případě potřeby jiné znaky 
než jsou výchozí. Oddělovač textu je znak, který bude použit na uzavření textových hodnot, 
oddělovač polí bude mezi každou položkou. Pokud zaškrtnete "Exportovat popis polí", bude v 
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prvním řádku souboru popis jednotlivých sloupců. Dále si vyberte která data chcete 
exportovat. Faktury vydané, přijaté, pokladna i partneři budou každý ve zvláštním souboru s 
příponou CSV.

Vlastní export se provede po kliknutí na tlačítko "export". Akci můžete stornovat 
kliknutím na tlačítko "storno". Export do XLS je stejný, pouze se nezobrazí pole oddělovačů.

Po úspěšném provedení exportu se musí zobrazit hlášení: "Export dat byl dokončen."

Import partnerů a ceníku

Import partnerů a číselníku je možný z formátů XLS, CSV a DBF. Pro Import 
partnerů zvolte v menu "Akce" nabídku "Import" a dále "Import partnerů" případně "Import 
ceníku".

Dále postupujte podle jednotlivých kroků:
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1) Vyberte a seřaďte sloupce, které mají být importovány.

V levém seznamu vidíte položky, které mohou být importovány (jsou zde všechny údaje, 
které 2HCS Fakturace o partnerech eviduje). V pravém seznamu jsou pak položky, které 
budou importovány. Při prvním spuštění jsou zde všechny položky z levého seznamu. Při 
dalších spuštěních importu si program již pamatuje poslední výběr a nastavení pořadí.

Přesun z levého seznamu do pravého se provádí výběrem řádku a následným dvojklikem 
na vybranou položku, nebo kliknutím na tlačítko "Zařadit". Odstranění z pravého seznamu 
pak výběrem řádku a dvojklikem na vybranou položku, nebo kliknutím na tlačítko 
"Vyřadit".

Změna pořadí v pravém seznamu se provádí tažením za šedý čtverec vedle názvu položky. 
Pořadí položek je důležité, musí být stejné jako je ve zdrojovém souboru, který chcete 
importovat.

2) Vyberte soubor jehož obsah bude importován.

Do tohoto pole buď přímo zapište cestu k importovanému souboru nebo klikněte na 
tlačítko "Najít" a soubor vyberte pomocí průvodce otevřením souboru.

V případě importu z formátu CSV případně změňte obsah polí "Oddělovač textu:" a 
"Oddělovač polí:". 

3) V náhledu zkontrolujte, zda bude soubor načten správně.

Klikněte na tlačítko "Náhled importu" a v doposud prázdné tabulce napravo se ukáží data 
tak jak budou importována. Zde můžete vidět případné nesrovnalosti v pořadí polí nebo 
špatně načtené hodnoty pokud nesouhlasí nastavení oddělovače textu a polí s obsahem 
importovaného souboru. Pořadí polí i jejich počet můžete nyní v pravém seznamu upravit. 
Stejně tak můžete změnit oddělovače polí a textu a znovu kliknout na "Náhled importu" a 
zkontrolovat data.

Na závěr ještě zvolte, zda mají být přepsána stávající data ve Fakturaci.

4) Spusťte import.

Po jeho dokončení program vypíše "Import byl dokončen". Klikněte na "Storno" pro 
návrat do Fakturace.

Import ceníku je identický, pouze seznam polí k importu je jiný.

Změna vlastníka
V programu Fakturace můžete evidovat a vystavovat faktury pro libovolný počet 

podnikatelských subjektů. Abyste mohli vystavovat faktury i za jinou firmu, než za tu která 
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byla nastavena při instalaci programu, musíte jí zapsat do tzv. evidence vlastníků. Evidenci 
vlastníků zobrazíte kliknutím na nabídku "Akce" a dále na "Změna vlastníka". Objeví se 
následující formulář.

V tomto formuláři uvidíte seznam všech vlastníků, s jejichž evidencemi faktur můžete 
pracovat. Po instalaci programu je zde pouze jeden řádek. Tlačítkem vlevo od seznamu 
(symbol prázdného listu papíru) vytvoříte řádek s novým vlastníkem. Do pole ve sloupci 
"firma" zadejte název firmy. Slouží pouze pro vaši orientaci mezi vlastnickými firmami. Pole 
ve sloupci "datové úložiště" obsahuje úplnou cestu k složce v které jsou uloženy datové 
soubory vlastníka. Při vytvoření nového vlastníka program sám vytvoří složku ve svém 
pracovním adresáři a úplnou cestu k této složce uloží do pole "datové úložiště". V tomto 
formuláři není možné měnit datové úložiště za jiné, než které vytvoří program sám. Pokud si 
přesto přejete změnit datové úložiště za jiné, slouží k tomu nastavení parametrů programu.

Pro změnu aktivního vlastníka stačí vybrat kliknutím myší řádek s firmou, s kterou 
chcete pracovat a kliknout na tlačítko vybrat. Program se pak vrátí zpět do seznamu faktur 
vybraného vlastníka.

Tlačítkem "storno" se vrátíte zpět do seznamu faktur bez změny aktivního vlastníka.

Změna pracovního roku
V programu 2HCS Fakturace je možné mít faktury, zálohy, přijaté faktury a pokladnu 

pro každý kalendářní rok evidovány odděleně. Aktivní rok je zobrazen vedle názvu aplikace.

2HCS Fakturace si pamatuje vybraný rok i pro další spuštění programu a při spuštění 
kontroluje zda vybraný pracovní rok souhlasí s aktuálním rokem. Pokud ne, upozorní na to 
hlášením při spuštění programu.

Aktivní rok můžete změnit v menu "Akce/Změna roku" nebo stisknutím zkratkové 
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klávesy CTRL+R. Otevře se okno v kterém je seznam všech  roků, které používáte.

 

Přechod na jiný rok, provedete tak, že vyberete řádek s požadovaným rokem a 
kliknete na tlačítko "Potvrdit výběr".

Nový rok založíte kliknutím na tlačítko s prázným listem papíru. 

Po zadání rok a kliknutí na tlačítko "Potvrdit" se zadaný rok ukáže v seznamu a 
můžete jej vybrat pro další práci. V novém roce nebudou žádné faktury, zálohy, přijaté faktury 
ani záznamy v pokladně.

Pro převod faktur (např. nezaplacených) do nového roku musíte nejprve do nového 
roku přejít (vybrat rok a kliknout na "Potvrdit výběr") a poté znovu zvolte "Akce/Změna 
roku", vyberte rok, do kterého chcete faktury převádět a klikněte na tlačítko "Převod faktur". 
Otevře se následující okno.
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Název okna musí obsahovat rok do kterého chcete faktury převádět. V tomto případě 
"Převod faktur do 2006". Pokud chcete převádět pouze nezaplacené faktury, zaklikněte "pouze 
nezaplacené faktury". Dále zvolte zda chcete převádět faktury, zálohy a přijaté faktury. Dále 
vyplňte rozmezí data vystavení faktur, které chcete převádět. Pro spuštění převodu klikněte na 
tlačítko "Převod".

Odeslání faktury emailem
Platí pro faktury i zálohy

Pokud chcete odeslat některou z vystavených faktur emailem musíte nejprve tuto 
fakturu vybrat (kliknout na její řádek v seznamu faktur). Nyní klikněte na tlačítko se 
symbolem obálky vpravo dole na hlavní obrazovce programu. Ukáže se vám následující 
formulář:
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Pokud jste vyplnili odpovídající údaje v kartě odběratele této faktury, pak jsou 
automaticky vyplněny pole "email" a "jméno" adresáta. Pokud nejsou tyto údaje dostupné v 
kartě odběratele, pak nebudou vyplněné ani zde. Samozřejmě, že je můžete nyní zapsat ručně, 
případně změnit to co za vás program vyplnil sám. Email a jméno odesílatele je přebráno z 
identifikačních údajů o vlastníkovi a z nastavení parametrů programu. Můžete je změnit podle 
potřeby. Pokud chcete, můžete si, např. pro kontrolu, nechat zaslat skrytou kopii emailu na 
vaši adresu (adresu odesílatele). Stačí myší kliknout na zaškrtávací políčko "skrytá kopie na 
adresu odesílatele". Kopie bude odeslána jako skrytá, takže o ní adresát nebude vědět.

Pole "předmět" a "tělo zprávy" mohou obsahovat předdefinovaný text. Tento 
předdefinovaný text se nastavuje v parametrech programu a může obsahovat např. aktuální 
číslo faktury, fakturovanou částku apod.. Smysl předdefinovaného textu je v tom, že vám 
ušetří práci s psaním stále stejných průvodních textů emailů. Tlačítka se symbolem modré 
šipky slouží k opětovnému vyvolání předdefinovaného textu, pokud jste jej např. omylem 
přepsali. 

Pokud nechcete odeslat email, máte možnost celou akci zrušit kliknutím na tlačítko 
"storno". Kliknutím na tlačítko "odeslat" se spustí procedura vlastního odesílání emailu. 

Úspěšné odeslání emailu je kromě správného nastavení parametrů programu závislé 
ještě na přítomnosti a nastavení firewallu. Pro úspěšné odeslání emailu je potřeba programu 
Fakturace povolit přístup k internetu skrz firewall. 

Informace o odeslání faktury emailem, uložení do souboru a tisku.

Program fakturace eviduje akce, které jste s každou fakturou uskutečnili. V seznamu 
faktur tak můžete najít informaci o tom, zda byla faktura vytištěna, odeslána emailem, či 
uložena do souboru HTML. Tyto údaje najdete v seznamu faktur úplně vpravo, stejně jako na 
tomto obrázku:
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Nastavení parametrů programu
Pomocí parametrů programu můžete změnit chování a funkce programu v různých 

situacích. Je možné zde např. zvolit zda program používá plátce nebo neplátce DPH a podle 
toho pak bude na fakturách rozepsané datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Do nastavení programu se dostanete přes menu "Akce" a "nastavení parametrů". 
Okno "Nastavení parametrů" je rozděleno na osm záložek.

Identifikace

Zde vyplňte všechny údaje o vaší firmě. Obsah pole "zodp. osoba" bude použitý na 
vytištěných fakturách jako údaje "vystavil" a také v nastavení odesíláni emailů  jako "jméno 
odesílatele". 
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Parametry

Na této záložce jsou k dispozici všechny nejdůležitější parametry programu.

Číselné řady faktur
Program Fakturace umí pracovat s libovolným počtem číselných řad daňových i 

zálohových faktur. Každá evidovaná číselná řada může mít zcela jiný tvar i poslední pořadové 
číslo. Po instalaci programu je zde zapsáno devět výchozích číselných řad, pro každý typ 
dokladů jedna. 

Přidání nové číselné řady

Klikněte na tlačítko s listem papíru vedle tabulky se seznamem číselných řad. 
Program vytvoří v tabulce nový řádek. V tomto řádku je nutné vyplnit pole "struktura číselné 
řady".

Pole "struktura číselné řady" definuje jak má být číslo faktury vytvořeno. Jedná se o 
řetězec znaků, z nichž můžou některé představovat libovolný text, další určují pořadové číslo 
faktury a další např. rok, měsíc apod.. Pokud chcete použít některou z námi nachystaných 
číselných řad, klikněte do pole "struktura číselné řady" v řádku, který patří dokladu pro který 
chcete číselnou řadu změnit, pravým tlačítkem myši. Vedle kurzoru myši se ukáže tato 
nabídka:
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Pokud vám některá z nabízených číselných řad vyhovuje, vyberte ji kliknutím levým 
tlačítkem myši.

Pod tabulkou se seznamem číselných řad můžete vidět v poli s názvem "náhled 
vybrané číselné řady:", jak bude vypadat příští vygenerované číslo faktury.

Pole "poslední číslo" obsahuje číslo poslední faktury vystavené v této číselné řadě. V 
případě potřeby můžete poslední číslo změnit. Jedná se hlavně o případy, kdy začínáte 
program používat a potřebujete aby vám faktury začal číslovat od jiného čísla než je jednička. 
Změňte tedy obsah tohoto pole na číslo o jedno nižší než to, které chcete mít na faktuře.

Pole "komentář" slouží pouze pro popis číselné řady a zobrazuje se v nabídce 
číselných řad při vystavování faktury pro vaši lepší orientaci.

Pole "výchozí" je zatrženo u číselné řady, která je použita jako výchozí. Jako výchozí 
může být zvolena pouze jedna z evidovaných číselných řad. Program jí použije pro každý 
vystavovaný doklad.

Pole "pro doklady". Zde zvolte, pro které doklady má být číselná řada používaná. 
Kliknutím myší do tohoto pole se zobrazí nabídka s volbami všech typů dokladů, které lze v 
programu vytvořit.

Vlastní struktura číselné řady

Jestliže chcete změnit číselnou řadu např. pro faktury vydané najděte nejprve v 
seznamu číselných řad řádek, který má v posledním sloupci "pro doklady" text "faktura". Nyní 
na tomto řádku změňte hodnotu ve sloupci "posl. číslo" na takové číslo faktury jaké je ve vaší 
číselné řadě faktur poslední. Program bude pokračovat od čísla o 1 vyššího. Přejděte do 
sloupce "struktura číselné řady", pořád ve stejném řádku, smažte obsah prvního pole a doplňte 
do něj "strukuru číselné řady" této tabulky.

struktura číselné řady náhled číselné řady
'VF 'Z+'/'2R VF 1/05

VF 25/05
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atd.
Z+'-'2R 1-05

25-05
atd.

Z32R 00105
Z3'-'4R'-'MM 001-2005-1

025-2005-1
030-2005-2
atd.

'F-'Z52R F-0000105
F-0002505
F-0003005

Pokud vašim potřebám nevyhovuje žádný z výše uvedených příkladů, můžete si 
vytvořit vlastní číselnou řadu.

Povinnými znaky je Z+ nebo Z3 až Z9. Místo těchto znaků program dosadí pořadové 
číslo faktury. Z+ znamená pouze číslo faktury, Z3 až Z9 znamená číslo faktury doplněné zleva 
nulami až na celkovou délku podle čísla za písmenem Z. Z4 tedy znamená číslo např. 0005. 
Pokud tedy do pole "struktura číselná řady" zadáte pouze Z+, bude v číslech faktur pouze 
jejich pořadové číslo.

Jestliže chcete, aby číslo faktury vypadalo např. takto: VF 1/05 kde 05 je rok, musí 
být struktura číselné řady tato:  "VF "Z+"/"2R . Platí totiž, že pokud má být v čísle faktury 
text, který se nemění, musí být uzavřen v úvozovkách nebo apostrofech (tzv. poloviční 
úvozovka ' ).  Takže text VF  a lomítko / musí být uzavřeno v úvozovkách. Rok 05 je zobrazen 
díky znakům 2R. 

Kombinace znaků, místo kterých program dosadí do čísla faktury definované hodnoty:
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Z3 až Z9 číslo faktury je vždy doplněno zleva nulami tak aby mělo celkovou délku odpovídající 
číslici za písmenem Z. Tedy Z4 vytvoří číslo 0005 nebo 0015. 

1R poslední místo aktuálního letopočtu

2R poslední dvě místa z aktuálního letopočtu 

4R celý letopočet 

DD aktuální den měsíce

2D aktuální den měsíce doplněný nulou na dvě místa (např. 01,09,12,20)

MM aktuální měsíc 

2M aktuální měsíc doplněný nulou na dvě místa (např. 01,09,10,11)

TH aktuální hodina 

TM aktuální minuta 

'     ' údaj mezi apostrofy může být libovolný počet jakýchkoliv znaků, které chcete zobrazit v 
čísle faktury 

"    " údaj mezi úvozovkami může být libovolný počet jakýchkoliv znaků, které chcete 
zobrazit v čísle faktury 

Smazání číselné řady

Číselnou řadu můžete jednoduše smazat kliknutím na tlačítko se symbolem červeně 
přeskrtnutého listu papíru.

Cesty k datům a souborům

Datové úložiště

Zde je uložena úplná cesta k adresáři s daty aktuálního vlastníka (tedy aktuální 
pracovní firmy). Pokud chcete mít data uložena v jiné složce, než ve standardní cestě 
programu, klikněte na tlačítko "změnit" a v dialogovém okně, které se otevře vyberte nové 
umístění datových souborů. 

POZOR: Tuto operaci byste měli provádět, jen pokud jste si 100% jisti, kde jsou vaše data 
uložena.

Úložiště záloh

Zde zadanou cestu program použije jako výchozí při zálohování a obnově dat ze 
zálohy. Můžete zde nastavit kliknutím na tlačítko "změnit" libovolnou složku ve vaše, počítači.
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Úložiště PDF a HTML souborů

Nastavenou cestu program použije jako výchozí při každém ukládání sestav a faktur 
do PDF nebo HTML souborů. Změnit ji můžete kliknutím na tlačítko "změnit".

Další důležité parametry

Povolit práci s měrnými jednotkami

Pokud chcete mít možnost na fakturách zadávat počet měrných jednotek, cenu za 
měrné jednotky tak aby je program sečetl do celkové fakturované částky, zaškrtněte tuto volbu.

Odběratelé společní pro všechny vlastníky

Tuto volbu zaškrtněte, pokud chcete mít stejnou knihu partnerů pro všechny 
firmy(vlastníky) jejichž faktury v programu evidujete a vystavujete. Nezaškrtávejte tuto volbu, 
pokud program používáte v síťovém provozu.

Povolit automatické zamykání dokladů

Pokud zaškrtnete tuto volbu a nastavíte počet dní, bude program při každém spuštění 
zamykat proti změnám doklady starší než je počet zadaných dní. Pro úpravu pak můžete 
doklad odemknout kliknutím pravým tlačítkem myši na jeho řádek a výběrem volby 
"odemknout doklad".

Zobrazit kurz v řádku faktury

Jestliže chcete vystavovat faktury v cizích měnách, musí být tato volba zaškrtnuta. 
Pak bude program zobrazovat vedle měny v řádku faktury i kurz pro přepočet DPH.

Forma úhrady a splatnost faktury

Zvolenou formu úhrady bude program dosazovat do každé nově vytvořené faktury. K 
dispozici jsou: "převodem", "dobírka" a "hotovost". Zadaný počet dní program automaticky 
přičítá k datu vystavení faktury každé nově vytvářené faktury. 

Před tímto nastavením mohou mít přednost individuální platební podmínky zadané na 
kartě odběratele.

Konstatní symbol

Tento symbol se automaticky přiřazuje každé nově vytvořené faktuře. 
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Výpočty

Sazba DPH základní a sazba DPH snížená

Podle zadaných hodnot program počítá DPH na vystavených fakturách. Zapište zde 
DPH dle platných sazeb. V roce 2005 platí sazba základní  19% a snížená je 5%. Program sám 
má tyto hodnoty nastaveny po instalaci jako výchozí.

Výchozí zaokrouhlení od 1.1.2005

Můžete zde zvolit zda budou vydané faktury zaokrouhleny na haléře, desetníky, 
padesátníky nebo koruny.

Cena za mj včetně DPH

 Zašrtnutím "cena za mj včetně DPH" zvolíte, že zapisovaná cena v textu faktury bude 

69/81



2HCS Fakturace 

pro další výpočet považována za cenu s DPH. Pokud nebude zaškrtnuto, bude zapisovaná cena 
považována za cenu bez DPH.

Počet desetinných míst pro měrné jednotky a pro cenu za měrnou jednotku

Zadejte požadovaný počet desetinných míst, která budou zobrazována na fakturách i 
v programu.

Email

Pod touto záložkou se skrývá nastavení důležité pro správné odesílání faktur emailem. 
Abyste mohli odesílat faktury je nutné vyplnit následující údaje:

E-mail klient

Určuje jakým způsobem se budou emaily odesílat. 

Interní – program použije své metody k odeslání emailu. Je to výhodné, pokud nemáte v 
počítači nakonfigurován jiný emailový program. V případě interního klienta je potřeba 
nastavit SMTP server a může být nutné nastavit jméno, heslo a typ autorizace.
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Outlook, Outlook Express – program vytvoří email přímo v těchto programech a pokud bude 
zatržena volba "Odeslat ihned, nezobrazovat" ihned email odešle, jinak jej pouze zobrazí a je 
možné do něj doplnit ručně text. 

Emailová adresa

Vaše adresa, která bude na emailu uvedena jako adresa odesílatele. Po instalaci 
programu je zde doplněna adresa, kterou zadáte v identifikačních údajích jako kontaktní 
emailovou adresu.

Jméno odesílatele

Toto jméno bude uvedeno na emailu jako jméno odesílatele. Po instalaci programu je 
zde doplněno jméno kontaktní osoby, které jste uvedli v identifikačních údajích.

Formát odesílané faktury

Nastaví v jakém formátu (PDF nebo HTML) bude faktura odeslána. PDF je větší, 
nejde však tak snadno změnit jako HTML.

SMTP server 

Nejdůležitější údaj pro odesílání emailů interním emailovým klientem. Zde vyplňte 
název smtp serveru vašeho poskytovatele připojení k internetu. Můžete jej přímo zapsat, nebo 
vybrat ze seznamu, který se otevře po kliknutí na tlačítko se šipkou vpravo od pole pro zápis. 
Tento údaj musí být vyplněn, bez něj nelze email odeslat.

Jméno, heslo a typ autorizace pro SMTP 

V případě, že použitý SMTP server vyžaduje autorizaci, vyplňte přidělné jméno a 
heslo a zvolte typ autorizace. 

Předmět a zpráva

Text, který bude uvedem jako předmět emailu a jako vlastní zpráva emailu. Do textu 
lze zadat některou z následujících proměnných v hrantých závorkách. Při vytvoření emailu 
bude místo hranatých závorek uvedena odpovídající hodnota z odesílané faktury.

[cislo] - číslo faktury

[dat_vyst] - datum vystavení

[dat_spl] - datum splatnosti

[castka] - fakturovaná částka po odečtení zálohy
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[cislo] - číslo faktury

[banka] - název banky (podle použitého bankovního účtu)

[ucet] - číslo účtu

[v.s.] - variabilní symbol

Rozbalovacím tlačítkem s šipkou vpravo od pole "předmět:" otevřete seznam s 
předvolenými texty.

POZOR: Je nutné dbát na velikost souborů loga a razítka, protože budou odesílány spolu s 
fakturou. Faktura samotná má necelých 9 kB a je odeslána prakticky ihned, pokud připojíte 
zbytečně velký soubor s logem a razítkem, bude doba odesílání neúměrně prodloužena.

Texty na dokladech

Na fakturách, dodacích a zakázkových listech je možné povolit tisk doplňkových 
textů. Zapište požadovaný text do odpovídajícího pole. 

Pro zapsání textů i pro další jazykové varianty faktur zvolte odpovídající jazyk 
nejprve v poli "zobrazený jazyk" a poté zadejte přeložené texty.
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Tiskárna

Pod touto záložkou naleznete všechna nastavení, které mají vliv na tisk faktury na 
připojené tiskárně.

Změna výchozí tiskárny

Výchozí tiskárna je uvedena v poli "tiskárna:" Program zde zapíše sám při svém 
prvním spuštění stejnou tiskárnu, jakou máte ve svém počítači nainstalovánu jak výchozí. 
Pomocí tlačítka "změnit" vedle pole "tiskárna" si můžete vybrat některou jinou z dostupných 
tiskáren. Program Fakturace pak bude všechny tisky posílat na vámi vybranou tiskárnu.

Zobrazovat při tisku dialogové okno nastavení tiskárny

Pokud chcete mít možnost před tiskem měnit počet tištěných kopií, nebo kvalitu 
tisku, případně i tiskárnu, zaškrtněte tuto volbu.
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Jehličková tiskárna – ASCII tisk

Tisk na jehličkovou tiskárnu. Pokud vlastníte jehličkovou tiskárnu standardu EPSON 
a máte ji připojenu na paralelní port počítače, použijte tento režim tisku. Je mnohem rychlejší 
a šetrnější k pásce i tiskové hlavě tiskárny.

Počet příjmových dokladů na jednu stranu A4

Program Fakturace umí tisknout příjmové doklady i ve více kopiích na jednu stranu 
formátu A4. Touto volbou si můžete nastavit požadovaný počet kopií na jednu stranu. K 
dispozici je: "dvě kopie na jednu polovinu A4", "dvě kopie na jednu A4" a "jedna kopie na 
A4".

Tato volba platí pouze pro "úzký formát" dokladu.

Logo na faktuře

Na vytištěných fakturách (i fakturách odesílaných emailem) může být vytištěno vaše 
logo. V poli "logo na faktuře" program očekává úplnou cestu k souboru s vaším logem. Tento 
soubor může být ve formátu BMP,JPG nebo GIF. Pokud chcete, můžete pro nalezení souboru s 
logem využít tlačítko "změnit". Po jeho stisknutí vám program umožní nalistovat soubor v 
jednom z uvedených formátů. Po jeho nalezení sám vypíše úplnou cestu k tomuto souboru do 
pole "logo na faktuře". Tlačítkem "žádné" cestu k logu vymažete a program žádné logo na 
fakturách tisknout nebude. 

Pokud budete chtít logo i v PDF fakturách, nepoužívejte formát GIF neboť jej PDF 
formát neumí zpracovat. 

Razítko na faktuře

Na vytištěných fakturách (i fakturách odesílaných emailem) může být vytištěno vaše 
razítko i s podpisem. V poli "razítko na faktuře" program očekává úplnou cestu k souboru s 
vaším logem. Tento soubor může být ve formátu BMP,JPG nebo GIF. Pokud chcete, můžete 
pro nalezení souboru s logem využít tlačítko "změnit". Po jeho stisknutí vám program umožní 
nalistovat soubor v jednom z uvedených formátů. Po jeho nalezení sám vypíše úplnou cestu k 
tomuto souboru do pole "razítko na faktuře". Tlačítkem "žádné" cestu k souboru s razítkem 
vymažete a program jej na fakturách tisknout nebude. 

Pokud budete chtít razítko i v PDF fakturách, nepoužívejte formát GIF neboť jej PDF 
formát neumí zpracovat. 
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Tisknout razítko

Zaškrtávacím políčkem "tisknout razíko" můžete zapnout/vypnout zobrazování 
razítka na tištěných fakturách. Na fakturách odesílaných emailem může být zobrazováno dále i 
když jej na tištěných fakturách nebudete chtít.

Zobrazit vytvořenou PDF/HTML fakturu

Pokud je tato volba zaškrtnuta bude po uložení faktury do pdf nebo html otevřen 
prohlížeč těchto formátů (Adobe Acrobat Reader, FireFox, Internet Explorer) a zobrazí 
uloženou fakturu.

Vzhled faktur

K dispozici jsou tři vzhledy: "technický", "elegantní" a "bez rámečků". Mezi nimi 
můžete libovolně přepínat a zvolit si tak ten, který se vám více líbí.

Tisk součtů DPH a celkové fakturované částky

Abyste mohli ještě více přizpůsobit vzhled faktury svým požadavkům, je zde volba 
umístění rozpisu DPH a fakturované částky. Pokud zvolíte "v zápatí faktury", bude rozpis 
DPH a fakturovaná částka tištěny až na spodním okraji stránky. Volba "hned za položkami" 
zajistí tisk rozpisu DPH a fakturované částky bezprostředně za položkami faktury. 

Levý okraj, horní okraj a počet kopií

Zápisem do těchto polí můžete nastavit pozici vytištěné faktury na A4. Záporné 
hodnoty posunují fakturu doleva a nahoru, kladné hodnoty doprava a dolů.

Počet kopií bude použit jako výchozí pro každý tisk faktur.
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Vzhled a barvy

Zde si můžete vybrat některý z předdefinových vzhledů programu, případně zvolit své 
vlastní barevné nastavení.

Registrace programu
V poslední záložce jsou umístěny informace důležité pro zakoupení programu. Jsou 

zde pole pro zadání přidělených registračních kódů. Po jeho zapsání klikněte na tlačítko 
"ověřit kódy". Pokud byly registrační kódy zadány správně zobrazí se zprávy: "Kód pro 2HCS 
Fakturace byl zadán správně. Děkujeme za zakoupení našeho produktu." a "Kód pro modul 
Přijaté faktury byl zadán správně."
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Klávesové zkratky

Pohyb v seznamu faktur
Skok na první fakturu: CTRL + HOME
Skok na poslední fakturu: CTRL + END
Výběr aktivního roku: CTRL + R

Práce s fakturou
Nová faktura: CTRL + N
Kopie faktury: CTRL + M 
Tisk faktury: CTRL + T 
Odeslání faktury emailem: CTRL + E 
Uložení faktury do HTML: CTRL + H 
Uložení faktury do PDF: CTRL + P 
Částečná úhrada faktury: CTRL + U 
Odečtení zálohy z faktury: CTRL + Z 
Barevné označení řádku faktury: F5 až F9

Práce s obsahem faktury
Nový řádek do faktury: CTRL + B 
Smazat řádek: CTRL + D 
Otevře šablony textů: CTRL + S 
Otevře ceník: CTRL + I 
Vloží slevu do faktury: CTRL + L 

 Ostatní 
Kniha partnerů: CTRL + K 
Hledání faktur: CTRL + F 
Nápověda pro zkratkové klávesy: CTRL + F1 
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Často kladené otázky

1. Program při spuštění hlásí "Pracujete s jiným než aktuálním rokem! Pokud 
máte pracovní rok zvolen správně, zkontrolujte datum v počítači"

Od verze 2.8.4 je v programu 2HCS Fakturace možno pro lepší přehlednost rozdělit evidované 
faktury do jednotlivých roků. Pravděpodobně nemáte založen nový rok 2005 a dále 
pokračujete v původní evidenci. Nový rok založíte v menu "Akce/Změna roku" kde kliknete 
na tlačítko "Nový rok". Poté vyberte nově založený rok a klikněte na tlačítko "potvrdit výběr". 
Program se znovu spustí s daty nového roku. Seznamy faktur budou prázdné a budou 
vynulovány číselné řady. Pokud chcete, můžete do tohoto nového roku převést nezaplacené 
faktury, zálohy a přijaté faktury. Opět pomocí volby "Změna roku". Kde vyberete aktivní rok, 
poté kliknete na tlačítko "převod faktur". Zdrojový rok musí být 2004. Dále zaškrtněte co 
všechno chcete převádět (faktury, zálohy apod.). Zadejte datumové rozmezí, které určuje které 
faktury budou převedeny (podle data vystavení). Klikněte na "Převod". 

Pro rychlý přechod ke starým datům můžete vyvolat změnu roku zkratkou CTRL+R 

2. Jak vytisknout fakturu v cizí měně ?

Nejprve je potřeba mít v programu zavedeny všechny měny a kurzy které chcete používat. 
Seznam evidovaných měn najdete v menu "Akce", "Měny a kurzy". V této tabulce si můžete 
tlačítkem "Nový" přidat další měnu, případně měnu odebrat tlačítkem pro vymazání (s 
červeným křížkem). Zkratka, kterou použijete se bude vypisovat na faktuře. Zapsaný kurz 
bude použit jako výchozí a na řádku faktury ho budete moci změnit. 

Dále zkontrolujte zda máte zapnuto zobrazení kurzu v řádku faktury. Toto nastavení najdete v 
menu "Akce", "nastavení parametrů" pod záložkou "parametry". Jde o zaškrtávací políčko 
"zobrazit kurz v řádku faktury". Po nastavení klikněte na tlačítko "hotovo". 

Nyní můžete v řádku faktury vedle částky faktury kliknout do pole "měna" a z rozbalovací 
nabídky vybrat požadovanou měnu. V poli "kurz" vyplňte aktuální kurz a potvrďte jej 
klávesou ENTER. Nyní budou všechny položky faktury počítány v cizí měně. Na faktuře bude 
DPH přepočítáno zadaným kurzem na koruny. 

3. Jak evidovat částečné úhrady faktur vydaných ?

V řádku faktury vydané klikněte dvakrát na pole "uhrazeno". Otevře se nové okno pro evidenci 
částečných úhrad faktur. Zde tlačítkem "Nová částečná úhrada" vytvoříte nový záznam a 
zapíšete datum příjmu, kolik bylo uhrazeno a jakým dokladem. Pokud chcete můžete nechat 
vygenerovat příjmový doklad do pokladny. Zapsané údaje ulože kliknutím na tlačítko "Uložit". 
Opravu kteréhokoliv záznamu provedete tak, že na jeho řádek kliknete dvakrát myší a v 
editačním okně upravíte požadované hodnoty. Práci ukončete kliknutím na tlačítko "Hotovo". 
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4. Vymazal jsem všechny faktury a nově vytvořená faktura má špatné číslo. Jak 
nastavit program, aby čísloval faktury od zadného čísla ?

Program si pamatuje poslední číslo dokladu pro každou číselnou řadu faktur. Pokud chcete 
nastavit nové číslo faktury od kterého bude číslovat, otevřete menu "Akce", "nastavení 
parametrů" a na záložce "parametry" v tabulce "číselné řady" najděte řádek, který má ve 
sloupci "pro doklady" napsáno "faktura" a zároveň má zaškrtlou volbu ve sloupci "výchozí". V 
tomto řádku změňte číslo ve sloupci "posl. číslo" na požadovanou hodnotu (pro číslování 
faktur od jedničky zadejte 0, pro číslování např. od 15 zadejte 14). 

Takto můžete upravit kterékoliv poslední číslo dokladu v tabulce číselných řad. 

5. Na dokladech se tisknou zaokrouhlené částky (např. na pokladním dokladu) 
zatímco v programu jsou evidovány s desetinnými místy, čím to je ?

Zkontrolujte nastavení počtu používaných desetiných míst. V menu "Akce" zvolte "nastavení 
parametrů". Otevřete záložku "výpočty" a zkontrolujte nastavení počtu desetinných míst pro 
měrné jednotky a pro cenu za mj. Aby program pracoval správně s hodnotami v desetihaléřích 
je potřeba mít nastaveno alespoň jedno desetinné místo pro cenu za mj. 

6. Jak nastavit výchozí tiskárnu pro tisk faktur ?

Programu fakturace můžete nastavit výchozí tiskárnu, která bude použita pro každou tiskovou 
sestavu. Může to být kterákoliv z tiskáren nainstalovaných ve vašem počítači. Nastavení 
tiskárny lze změnit v menu "Akce" kde zvolíte "nastavení parametrů". Klikněte na záložku 
"tiskárna" a hned nahoře na tlačítko "změnit" vedle názvu aktuálně používané tiskárny. V 
okně, které se objeví vyberte požadovanou tiskárnu a klikněte na talčítko "OK". Nastavení 
parametrů ukončete kliknutím na tlačítko "hotovo". 

7. Tiskárna netiskne některý z okrajů faktury, co s tím lze udělat ?

Zřejmě jde o nastavení okrajů ve vlastnostech vaší tiskárny, tyto hodnoty však nemusíte měnit. 
Program Fakturace umí posunout tiskovou sestavu o zadaný počet milimetrů v libovolném 
směru. V menu "Akce" zvolte "nastavení parametrů". Klikněte na záložku "tiskárna" a vedle 
volby vzhledu faktur uvidíte hodnoty pro levý okraj a horní okraj. Pokud budete chtít fakturu 
posunout doprava zadejte kladnou hodnotu. Pokud doleva zadejte zápornou hodnotu. Stejným 
způsobem zadejte horní okraj. 

8. V náhledu tisku faktury se místo čísel zobrazí hvězdičky.

Zkontrolujte v "nastavení parametrů", jakou tiskárnu máte nastavenu jako výchozí. Musí se 
shodovat s typem tiskárny, kterou máte připojenou k počítači. Nejčastější příčinou je zvolená 
tiskárna "Microsoft Fax Printer" nebo podobná. 
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9. Zůstanou mi 'ostrá' data pořízená v aktuální demoverzi programu 2HCS 
Fakturace i po zaregistrování? 

Ano, všechna data Vám zůstanou. Registrace programu se provádí zadáním registračního kódu 
do demoverze v menu "Akce/Nastavení parametrů" na záložce "registrace programu". 

10. Jak program i data přenést do nové instalace Windows ?

Stačí zkopírovat celou programovou složku (pokud jste ji při instalaci neměnili je "c:\program 
files\2hcs"). Pokud jste v programu neměnili datové uložiště, jsou v programové složce i data a 
nemusíte nic dalšího kopírovat. V každém případě pro jistotu nejprve vytvořte (pokud je to 
ještě možné) zálohu dat standardním způsobem (menu "Akce/Zálohování/Vytvoření zálohy"). 

11. Po otevření knihy partnerů se zobrazí karta jiného odběratele než který je 
na aktuálně vybrané faktuře.

Problém je v poškozeném interní číslování partnerů, ke kterému může dojít např. při resetu 
počítače nebo výpadku el. proudu. Pro nápravu stačí v menu "Akce/Údržba" zvolit "Oprava 
interního číslování partnerů". 

Závěr

Věříme, že práce s programem Fakturace, je pro vás potěšením a že jste s ním 
spokojeni. V každém případě uvítáme jakékoliv náměty pro jeho vylepšení. 

za firmu 2H C.S. s.r.o.

Tomáš Halász - jednatel
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Poznámky
(prostor pro vaše poznámky)
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