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1. ÚVOD  

Manuál Vás provede základním nastavením systému Vento, naleznete zde tedy základní informace k nastavení 

surovin a kalkulací a následným možnostem jejich využití v systému Vento. 

V případě dotazů týkajících se tohoto manuálu či další funkcionality systému Vento kontaktujte prosím oddělení 

zákaznické podpory společnosti HotelTime, a.s. na telefonním čísle HOTLINE +420 604 200 006 nebo 

prostřednictvím emailové adresy support@hoteltime.cz 

2. NASTAVENÍ SUROVIN 

Suroviny v systému Vento odpovídají skladovým položkám. Tzn. surovinou jsou např. brambory (jednotka 1 kg), 

Pivo lahvové nealko 0,5 litru (jednotka1 ks = láhev), pivo točené (jednotka 1 litr), kuřecí prsa (jednotka 1 kg) 

atd. 

Suroviny se do skladu naskladňují příjemkou, případně převodkou z jiného skladu. K výdajům surovin dochází 

buď výdejkou, odpisem nebo prodejkou (prodejem přes kasu – POS). Suroviny nelze přes kasu prodávat přímo, 

ale lze prodávat tzv. kalkulace (např. Guláš, Becherovka 0,04 l) a ze skladu se potom odepíší suroviny v těchto 

kalkulacích obsažené. Tzn. číšník prodá přes kasu - POS např. kalkulaci Irská káva (a ze skladu se mi odepíše 

odpovídající množství surovin – káva, cukr, whisky atd.) 

S nastavením surovin úzce souvisí nastavení jednotek skladu, kategorie surovin a samozřejmě vložení nové 

suroviny, tyto body jsou popsány v následujících podkapitolách. 

2.1. Jednotky surovin 

Ještě před vkládáním surovin do systému je třeba definovat používané jednotky. V systému je jediná systémová 

jednotka, kterou není třeba zadávat, a to je jeden kus (ks). Ostatní jednotky je třeba do systému vložit, mezi 

nejběžnější jednotky patří 1 kilogram nebo 1 litr. Vkládání jednotek do systému probíhá v menu Sklad -> 

Jednotky, po kliknutí na tlačítko Nová jednotka, viz. obrázek 1. 

 

Obrázek 1 – Nová jednotka 

Název – Do tohoto políčka zadejte název jednotky. 

Kód – Do tohoto políčka zadejte kód jednotky. 

Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení jednotky do systému. 
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Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot. 

Seznam jednotek vložených do systému lze zobrazit v menu Sklad -> Jednotky, viz. následující obrázek č. 2, po 

němž následuje v textu popis obsažených tlačítek. 

 

Obrázek 2 – Seznam jednotek 

Ikona  slouží k editaci jednotky vložené do systému. 

Pomocí ikony  lze jednotku ze systému smazat. 

Nová jednotka – Stiskem tlačítka Nová jednotka se uživatel dostane do formuláře, kde může do systému vložit 

novou jednotku, formulář je popsán v této kapitole výše. 

2.2. Kategorie surovin 

Před vkládáním konkrétních surovin do systému Vento je vhodné si definovat tzv. kategorie surovin. Kategorie 

surovin se týkají skladů, zatímco kategorie kalkulací se týkají prodejů (jedná se o dvě odlišné věci). 

Kategorie surovin umožňují třídit / filtrovat / používat suroviny v rámci určitých kategorií a usnadňují / 

zpřehledňují tak práci uživatele. Každou surovinu lze zařadit do odpovídající kategorie. Lze používat i 

hierarchickou strukturu – nadřazené kategorie surovin. Tzn. mám např. kategorie surovin Nápoje, a tato 

kategorie je nadřazené kategoriím Nealko, Pivo, Víno a Destiláty. A dále např. kategorie surovin Víno může mít 

ještě podkategorie Červené víno, Bílé víno atd. 

Nastavení kategorií surovin (kategorií skladu) probíhá přes menu Suroviny -> Kategorie surovin, viz. obrázek 3. 

Popis jednotlivých tlačítek následuje níže. 



 

Obrázek 3 - Kategorie surovin 

Nová kategorie skladu – Stiskem tohoto tlačítka dojde k vložení nové kategorie surovin do systému. Formulář 

je popsán níže, viz. obrázek č. 4. 

Ikona  slouží k vložení nové kategorie surovin, jejíž nadřazená kategorie je uvedena na stejném řádku, tedy 

např. Nápoje (viz. poslední řádek na předešlém obrázku). 

Ikona  slouží k vypsání všech surovin, které jsou v uvedené kategorii, např. Nápoje  

Pomocí ikony  lze do systému vložit novou surovinu, která bude zařazena do odpovídající kategorie, tedy 

např. Nápoje. 

Ikona  slouží k editaci kategorie surovin. 

Pomocí ikony  lze kategorii surovin ze systému smazat (pokud neobsahuje vnořené podkategorie). 

 

Obrázek 4 - Nová kategorie surovin 

Název – Do tohoto políčka zadejte název kategorie surovin. 

Popis / poznámka – Do tohoto políčka zadejte popis / poznámku ke kategorii surovin.  



Nadřazená kategorie – Zde zvolte nadřazenou kategorii surovin, pokud nějaká taková existuje. Tzn. např. 

kategorie Nealko bude mít nadřazenou kategorii surovin Nápoje. 

Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení kategorie surovin do systému. 

Uložit a nová – Stiskem tlačítka Uložit a nová dojde k uložení kategorie surovin do systému a následně se 

uživateli nabídne formulář k vložení další kategorie surovin. 

Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn. 

2.3. Vytvoření nové suroviny  

Vložení nové suroviny do systému probíhá přes menu Suroviny -> Nová surovina. V následujícím formuláři se 

zadávají jednotlivé položky pro novou surovinu, viz. obrázek 5. Povinná / základní pole jsou níže označena 

běžným písmem, pole nepovinná / zřídka využívaná kurzívou. Další (nepovinná) pole je také možno vložit, ale 

jejich využití není nutné a záleží spíše na specifikách konkrétního provozu. Jednotlivá pole jsou popsána níže 

pod obrázkem.  

 

Obrázek 5 – Vložení nové suroviny 

Kód – Zde vložte kód suroviny, jedná se o povinnou položku. Kód může být číselný, např. 10006, nebo může být 

zkratkou či celým názvem (pokud je krátký), např. Kuř. Prsa.  

Název – Zde vložte název suroviny, jedná se o povinnou položku, název může být např. Kuřecí prsa nebo Fanta 

0,33l sklo. 



Sazba DPH – Zde vložte procentuální sazbu DPH nové suroviny – je možno zvolit 0%, 15% nebo 21%. 

Stav položky – Zde vložte stav položky, jedná se o nepovinnou položku. 

Koeficient čisté váhy – Zde vložte koeficient čisté váhy, jedná se o nepovinnou položku. 

Hlavní sklad – Zde vyberte výchozí sklad suroviny, jedná se o nepovinnou položku. 

Jednotka skladu – Zde vložte jednotku skladu, jedná se o povinnou položku (např. ks - kus, kg - kilogram, l – 

litr). Pozor, jednotku suroviny není možné při pozdější editaci již měnit. 

Kategorie – Zde vložte kategorii nové suroviny, viz. kapitola 2.2 – Kategorie surovin. Tato položka není povinná, 

ale je vhodné ji do systému pro pozdější práci se surovinami vložit. 

Nákupní cena – Zde vložte nákupní cenu nové suroviny, nákupní cena je vždy aktualizována příjemkou, jedná se 

o nepovinnou položku. 

Referenční cena – Zde vložte referenční cenu nové suroviny, referenční cena se může v případě odpovídajícího 

nastavení předvyplňovat v nové příjemce. 

Výrobce – Zde vložte výrobce nové suroviny, jedná se o nepovinnou položku. 

Dodavatel – Zde vyberte dodavatele nové suroviny, pokud surovinu dodává konkrétní dodavatel. 

Doba expedice – Zde vložte dobu expedice, jedná se o nepovinnou položku. 

Hmotnost – Zde vložte hmotnost, jedná se o nepovinnou položku. 

Čárkový kód – Zde vložte čárkový kód, jedná se o nepovinnou položku. 

EAN kód – Zde vložte EAN kód, jedná se o nepovinnou položku. 

Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení nové suroviny do systému. 

Uložit a nový – Stiskem tlačítka Uložit a nový dojde k uložení nové suroviny do systému a následně se uživateli 

nabídne formulář k vložení další suroviny. 

Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn. 

Poznámka – Do tohoto pole zadejte poznámku k nové surovině, jedná se o nepovinnou položku. 

3. NASTAVENÍ KALKULACÍ  

Kalkulace v systému Vento označují položky, které se prodávají přes kasu – POS. Kalkulací je tedy např. Guláš, 

1ks Nakládaný hermelín nebo Pivo točené 0,5l. Kalkulace jsou zařazeny do kategorií, toto usnadňuje uživatelům 

další práci s kalkulacemi. Jednotlivé kalkulace se po jejich vytvoření vkládají do obrazovek, a tyto kalkulace 

vložené do obrazovek je potom možné prodávat přes kasu – POS. 

Kalkulace v sobě obsahují suroviny, a tyto suroviny se potom při prodeji kalkulace v odpovídajícím množství 

odečítají ze skladu. V následujících podkapitolách je popsáno, jak vytvořit kategorie kalkulací, jak vložit novou 

kalkulaci – buď přímo přes tlačítko Nová kalkulace nebo proklikem ze suroviny a také to, jak do kalkulací vložit 

suroviny, které obsahují. 

3.1. Kategorie kalkulací  



Před vkládáním konkrétních kalkulací do systému Vento, je vhodné si definovat tzv. kategorie kalkulací. 

Kategorie kalkulací se týkají prodejů (ne skladu), běžně odpovídají sekcím v jídelním či nápojovém lístku, tedy 

typické kategorie jsou např. Předkrmy, Polévky, Nealko, Teplé nápoje, Míchané nápoje atd. 

Kategorie kalkulací umožňují třídit / filtrovat / používat kalkulace v rámci určitých kategorií a usnadňují / 

zpřehledňují tak práci uživatele. Každou kalkulaci lze zařadit do odpovídající kategorie. Lze používat i 

hierarchickou strukturu – nadřazené kategorie kalkulací. Tzn.: mám např. kategorie kalkulací Nápoje, a tato 

kategorie je nadřazená kategoriím Nealko, Pivo, Víno a Destiláty.  A dále např. kategorie kalkulací Víno může 

mít ještě podkategorie Červené víno, Bílé víno atd. 

Nastavení kategorií kalkulací probíhá přes menu Kalkulace -> Kategorie kalkulací, viz obrázek 6. Popis 

jednotlivých tlačítek následuje níže. 

 

Obrázek 6 - Kategorie kalkulací 

Nová kategorie – Stiskem tohoto tlačítka dojde k vložení nové kategorie kalkulací do systému. Formulář je 

popsán níže, viz obrázek č. 7. 

Ikona  slouží k vložení nové kategorie kalkulací, jejíž nadřazená kategorie je uvedena na stejném řádku, tedy 

např. Obědy (viz poslední řádek na předešlém obrázku). 

Ikona  slouží k editaci kategorie kalkulací. 

Pomocí ikony  lze kategorii kalkulací ze systému smazat (pokud neobsahuje podkategorie). 

 

Obrázek 7 - Nová kategorie kalkulací 

Název – Zde vložte název kategorie kalkulace, jedná se o povinnou položku. 

Nadřazená kategorie – Zde vyberte nadřazenou kategorii pro novou kategorii kalkulací. 



Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení nové kategorie kalkulací do systému. 

Uložit a nový – Stiskem tlačítka Uložit a nový dojde k uložení nové kategorie kalkulací do systému a následně se 

uživateli nabídne formulář k vložení další kategorie kalkulací. 

Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn. 

3.2. Vložení nové kalkulace  

Vložení nové kalkulace probíhá ve dvou krocích, které jsou popsány níže na obrázcích 8 a 9, včetně popisu 

jednotlivých tlačítek. Nepovinné položky jsou opět uvedeny kurzívou. Novou kalkulaci lze do systému vložit přes 

menu Kalkulace -> Nová kalkulace. 

 

Obrázek 8 - Vložení nové kalkulace – krok 1 

Název – Zde vložte název nové kalkulace. 

Typ bonu – Zde vyberte typ bonu. Typ bonu je např. Bar, Kuchyně a souvisí s tím, z jakého skladu se při prodeji 

kalkulace odečítají suroviny a s tím, na které tiskárně dochází k tisku bonů. 

Sazba DPH – Zde vložte procentuální sazbu DPH nové kalkulace – je možno zvolit 0%, 15% nebo 21%. 

Počet porcí – Zde vložte počet porcí, souvisí s vkládáním surovin do kalkulací. Běžně pro nápoje bývá počet 

porcí 1, pro jídla se většinou rozpis surovin zadává na 10 porcí – systém potom při prodeji jedné porce kalkulace 

odečte ze skladu množství odpovídající jedné porci (i když rozpis surovin je na porcí 10).  

Volitelná cena – Pokud je tato volba aktivní, nová kalkulace má volitelnou cenu, kterou číšník při prodeji na 

kase zadává (např. Open food, Doplatek za nadváhu ryby – položky, které nemají předem stanovenou pevnou 

cenu). 

Možné aplikovat slevy – Pokud je tato volba aktivní, na novou kalkulaci je možno aplikovat slevy. Toto se týká 

např. slev pro zaměstnance, převodů na stálé účty apod. 

Aktivní – Tato volba musí být aktivní, aby bylo možné kalkulaci v systému používat. 



Celkem bez DPH – Zde vložte celkový náklad bez DPH, jedná se o nepovinnou položku, foodcost kalkulace se 

běžně počítá z vložených surovin a cen určených příjemkami. 

Celkem DPH – Zde vložte celkový náklad s DPH, jedná se o nepovinnou položku, foodcost kalkulace se běžně 

počítá z vložených surovin a cen určených příjemkami. 

Kategorie – Zde vyberte kategorii nové kalkulace, jedná se o nepivinnou položku, ale je vhodné ji pro pozdější 

práci s kalkulacemi do systému zadávat. 

Popis / poznámka – Do tohoto pole zadejte popis / poznámku k nové kalkulaci, jedná se o nepovinnou položku. 

Vytvořit kalkulaci – Stisknutím tlačítka Vytvořit kalkulaci dojde k vytvoření nové kalkulace a přechodu uživatele 

do 2. Kroku vytvoření kalkulace, který je popsán na obrázku níže. 

 

Obrázek 9 – Vložení nové kalkulace - 2. krok 

Cena za porci – Zde vložte prodejní kalkulace cenu za porci (např. Pivo točené 0,5l má prodejní cenu 39,- Kč), po 

vložení položky klikněte mimo toto políčko, systém cenu sám uloží. 

Vložit – Zde vložte jednu z možností: surovinu, kalkulaci. Kalkulace může obsahovat buď přímo suroviny, např. 

Cibule, nebo tzv. podkalkulace, např. Guláš může mít podkalkulaci Knedlík.  

Kód / název – Zadejte kód / název nebo část kódu / názvu k vyhledávání. Zde zadejte alespoň první 3 písmenka 

kódu / názvu suroviny nebo kalkulace a systém nabídne odpovídající položky. 

Editovat hlavičku – Stisknutím tlačítka Editovat hlavičku může uživatel následně upravit hlavičku kalkulace. 

Zařazení do kategorií – Stisknutím tlačítka Zařazení do kategorií lze editovat zařazení kalkulace do kategorie 

kalkulací. 

Vložení surovin – Stisknutím tlačítka Vložení surovin lze vložit další suroviny do kalkulace. 

Zpět – Stisknutím tlačítka Zpět dojde k návratu na předchozí stránku bez uložení změn. 

Rozpis surovin – Stisknutím tlačítka Rozpis surovin můžete zobrazit rozpis surovin dané kalkulace. 

Soubory kalkulace – Stisknutím tlačítka Soubory kalkulace vložíte do kalkulace soubory např. obrázky, 

receptury apod. 



 

3.3. Vložení surovin do kalkulace  

Do kalkulace je nutné vložit suroviny, které se mají v případě prodejů této kalkulace odečítat ze skladu. 

Částečně jsou tyto možnosti popsány již v předchozí podkapitole. Na následujícm obrázku je popsán 1. Krok, 

výběr suroviny, kterou chceme vložit do kalkulace (případně vložení podkalkulace). 

 

Obrázek 10 - Vložení surovin do kalkulace – 1. krok 

Vložit – Zde vložte jednu z možností: surovinu, kalkulaci. 

Kód / název – Zadejte kód / název nebo část kódu / názvu k vyhledávání, po zadání nejméně prvních 3 písmen 

se nabídnou odpovídající položky a na požadovanou potom poklikejte myší. 



V následujícím obrázku je popsán druhý krok vložení suroviny do kalkulace (respektive podkalkulace), a to 

vložení množství (a jednotky) suroviny, např. 10 porcí kalkulace Guláš v sobě zahrnuje 1kg suroviny Cibule. 

 

Obrázek 11 - Vložení surovin do kalkulace – 2. krok 

Vložit – Zde vložte jednu z možností: surovinu, kalkulaci. 

Kód / název – Zadejte kód / název nebo část kódu / názvu k vyhledávání – již jsme provedli v předchozím kroku. 

Množství – Zde vložte množství suroviny na skladě, které se má odečíst při prodeji odpovídajícího počtu porcí 

kalkulace.    

Jednotka – Zde vyberte jednotku (kg – kilogram, l – litr, basa) 

Přidat k již existujícím surovinám – Pokud je tato volba aktivní, dojde ke sloučení množství stejné suroviny, 

pokud již bylo v předchozím kroku do této kalkulace vložena. 

Množství čisté – Zde vložte čisté množství suroviny, jedná se o nepovinnou položku.  

Koeficient čisté váhy – Zde vložte koeficient čisté váhy, jedná se o nepovinnou položku. 

Poznámka – Do tohoto pole zadejte poznámku k nové surovině, jedná se o nepovinnou položku. 

Vložit – Stisknutím tlačítka Vložit dojde k vložení suroviny (podkalkulace) do kalkulace. 



Na následujícím obrázku je popsán 3. krok vložení surovin do kalkulace, a to editace respektive smazání již 

vložených surovin (podkalkulací). 

 

Obrázek 12 - Vložení surovin do kalkulace – 3. krok 

Kód / název – Kliknutím na kód suroviny (podkalkulace) se uživatel dostane do detailu této suroviny / 

podkalkulace. 

Ikona  slouží k editaci suroviny / podkalkulace. 

Pomocí ikony  lze surovinu / podkalkulaci smazat. 

3.4. Vytvoření kalkulace přímo ze suroviny  

Při vkládání surovin do kalkulací lze také použít opačný postup, a to vytvoření kalkulace přímo ze suroviny. 

Tento postup se používá zejména při vytváření kalkulací, které obsahují pouze jedinou surovinu, typicky nápoje. 

Výhodou tohoto postupu je, že řada položek, např. název kalkulace atd. se již předvyplní a dojde rovnou 

k automatickému vložení suroviny do kalkulace. Tento postup je podrobněji popsán v obrázcích níže a textu 

pod obrázky, kde je také popis jednotlivých tlačítek. 

 



Obrázek 13 – Vytvoření kalkulace přímo ze suroviny 

Vytvořit kalkulaci – Stisknutím tlačítka Vytvořit kalkulaci dojde k vytvoření kalkulace ze suroviny. 

Formulář pro vytvoření nové kalkulace přímo ze suroviny je zobrazen na následujícím obrázku, popis 

jednotlivých tlačítek následuje pod obrázkem. Detailnější popis tlačítek naleznete také v kapitole 3.2. Vložení 

nové kalkulace. 

 

Obrázek 14 - Vytvoření kalkulace ze suroviny - formulář 

Název – Zde vložte název nové kalkulace, je již předvyplněn dle názvu suroviny. 

Typ bonu – Zde vyberte typ bonu nové kalkulace. 

Sazba DPH – Zde vložte procentuální sazbu DPH nové kalkulace – je možno zvolit 0%, 15% nebo 21%. 

Počet porcí – Zde vložte počet porcí, souvisí s vkládáním surovin do kalkulací. Běžně pro nápoje bývá počet 

porcí 1, pro jídla se většinou rozpis surovin zadává na 10 porcí.  

Volitelná cena – Pokud je tato volba aktivní, nová kalkulace má volitelnou cenu (např. Open food, Doplatek za 

nadváhu ryby – položky, které nemají předem stanovenou pevnou cenu). 

Možné aplikovat slevy – Pokud je tato volba aktivní, na novou kalkulaci je možno aplikovat slevy. 

Aktivní – Tato volba musí být aktivní, aby bylo možné kalkulaci v systému používat. 

Celkem bez DPH – Zde vložte celkový náklad bez DPH, jedná se o nepovinnou položku, foodcost kalkulace se 

běžně počítá z vložených surovin. 

Celkem DPH – Zde vložte celkový náklad s DPH, jedná se o nepovinnou položku, foodcost kalkulace se běžně 

počítá z vložených surovin. 

Kategorie – Zde vyberte kategorii nové kalkulace. 



Skladové množství – Zde vložte skladové množství, jedná se o skladové množství výchozí suroviny pro výše 

zvolený počet porcí. 

Cena za porci – Zde vložte prodejní cenu kalkulace za jednu porci. 

Popis / poznámka – Do tohoto pole zadejte popis / poznámku k nové kalkulaci. 

Vytvořit kalkulaci – Stisknutím tlačítka Vytvořit kalkulaci dojde k vytvoření nové kalkulace z výchozí suroviny. 

4. VYHLEDÁVÁNÍ SUROVIN  A KALKULACÍ 

Suroviny (týkají se skladu) i kalkulace (týkají se prodejů) je po zadání do systému někdy třeba vyhledávat dle 

určitých kritérií a následně prohlížet, případně editovat nebo mazat. V systému Vento k tomu slouží formuláře, 

v kterých lze suroviny nebo kalkulace vyhledávat dle požadovaných parametrů, případně lze z těchto obrazovek 

i vkládat do systému nové suroviny / kalkulace. Formuláře včetně obrázků a popisu jednotlivých parametrů 

naleznete níže: 

Suroviny lze vyhledávat přes menu Suroviny -> Seznam surovin. 

 

Obrázek 15 – Seznam surovin 

Kód – Zde zadejte kód nebo část kódu suroviny k vyhledání. 

Název – Zde zadejte název nebo část názvu suroviny k vyhledání. 

Kategorie – Zde zadejte kategorii suroviny k vyhledání, v případě zaškrtnuté volby včetně podkategorií dojde 

k vyhledávání surovin i v podkategoriích (např. kategorie Nápoje může mít podkategorie Nealko, Alkohol, Čaje a 

kávy). 

Dodavatel – Zde můžete zadat dodavatele, pro kterého se mají suroviny vyhledat. 

Stav – Zde zadejte stav suroviny k vyhledání (neurčeno, Na skladě, Vyprodáno, Objednáno atd.) Běžně se zde 

používá volba neurčeno. 

Stránkování – V případě aktivní volby bude seznam vyhledaných surovin rozdělen na stránky (pokud přesáhne 

délku jedné stránky). 

Vyhledat – Stisknutím tlačítka Vyhledat dojde k vyhledání všech surovin, které splňují kritéria uvedená výše. 



Nová surovina – Stisknutím tlačítka Nová surovina může uživatel vložit novou surovinu do systému, viz 

kapitola 2.3. Vytvoření nové suroviny. 

Kalkulace lze vyhledávat přes menu Kalkulace -> Seznam kalkulací: 

 

Obrázek 16 – Seznam kalkulací 

Název kalkulace – Zde zadejte název nebo část názvu kalkulace k vyhledání. 

Kategorie – Zde vyberte kategorii kalkulace k vyhledání, v případě zaškrtnuté volby včetně podkategorií dojde 

k vyhledávání kalkulací i v podkategoriích (např. kategorie Nápoje může mít podkategorie Nealko, Alkohol a 

Teplé nápoje) 

Typ bonu – Zde zadejte typ bonu, pro který se mají kalkulace vyhledat (standardně např. Bar, Kuchyň). 

Zobrazit – Zde vyberte stav kalkulace (Aktivní, Neaktivní, Nulová cena za porci, Nulová nákladová cena), pro 

který se mají kalkulace vyhledat. 

Stránkování – V případě aktivní volby bude seznam vyhledaných kalkulací rozdělen na stránky (pokud přesáhne 

délku jedné stránky). 

Vyhledat – Stisknutím tlačítka Vyhledat  dojde k vyhledání všech kalkulací, které splňují kritéria uvedená výše. 

Nová kalkulace – Stisknutím tlačítka Nová kalkulace může uživatel vložit novou kalkulaci, viz kapitola 3.2. 

Vložení nové kalkulace. 

 


