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1 Základní ovládání IS Cygnus 

Program je navržen pro co nejpřehlednější a nejpříjemnější ovládání. Kromě ovládání myší je u většiny 

funkcí možnost využití klávesnice.  

 

Základní obslužné prvky jsou ve všech oknech stejné: 

 Tlačítko pro přidání nového záznamu (klávesa F2 nebo Insert) 

 Tlačítko pro přidání záznamu kopií z označeného záznamu 

 Tlačítko pro opravu označeného záznamu (klávesa Enter nebo poklepání myší na záznam)  

 Tlačítko pro odebrání označeného záznamu (klávesa Delete nebo Shift+F8) 

 Spuštění tiskového manažera (nástroj na tisk všech sestav) 

 Přímý tisk 

1.1 Práce se seznamem 

Seznam je možné obsluhovat myší nebo kurzorovými šipkami klávesnice. Na následujícím obrázku je 

zobrazena struktura okna obsahující seznam:  
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Řazení záznamů podle sloupce – jedná se o důležitou funkci sloužící k zpřehlednění informací 

obsažených v seznamu. Řazení může být jednak vzestupné tak i sestupné. Klepnutím na záhlaví 

vybraného sloupce seznamu se seřadí sloupec vzestupně, po opětovném klepnutí sestupně. Tuto 

volbu provedete také klávesovou zkratkou Ctrl+číslo, kde číslo udává pořadí sloupce zleva (např. pro 

třetí záložku zleva Ctrl+3) 

  vzestupné řazení (šipka směrem nahoru) 

  sestupné řazení (šipka směrem dolů) 

 

Zrychlené vyhledávání záznamů – u předem seřazeného sloupce (viz výše) začněte psát první písmena 

nebo čísla hledaného textu a seznam se posune na první řádek začínající tímto písmenem nebo číslem.  

 

 

Šířka sloupců – sloupce můžete rozšiřovat dle libosti klepnutím a tažením myší mezi záhlavími sloupců. 

Chcete-li rozšířit sloupec na šířku nejširší položky, poklepejte myší mezi záhlavími tohoto sloupce a 

sloupce napravo. V některých důležitých oknech programu (přehled klientů, výplatnice, ošetřovné 

apod.) se nastavená šířka sloupců ukládá a při příštím zobrazení okna jsou šířky sloupců nahrány. 

 

 

Pořadí záznamu a celkový počet záznamů – pod každým seznamem vpravo dole se nachází dvě čísla – 

první určuje pořadí aktuálně vybraného záznamu v seznamu, druhé určuje celkový počet záznamů. 
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1.2 Práce s editačním oknem 

Editační okno se zobrazí, když klepnete na tlačítko Přidat, Přidat kopii nebo Opravit. V tomto okně 

zadáváte vstupní informace, které se po stisku tlačítka OK uloží do databáze. Pokud klepnete na 

tlačítko Storno (nebo stisknete klávesu Esc), informace se nebudou ukládat. V obou případech se 

vrátíte zpět do okna, odkud se editační okno spouštělo – viz následující obrázek. 

 

Mezi položkami editačního okna lze přeskakovat dopředu klávesou Enter nebo Tab a dozadu klávesami 

Shift+Tab. 

 

Položky označené červenou hvězdičkou – označují povinné položky, bez kterých se editační okno 

neuloží.  

 

 

Položky typu editační rozbalovací seznam – můžete ze seznamu vybrat některou z dříve uložených 

hodnot nebo zapsat hodnotu úplně novou. Při psaní počátečních písmen Vám program bude 

automaticky nabízet existující položky. Stisknete-li klávesu Šipka dolů, seznam se rozbalí a Vy můžete 

šipkami nalézt požadovanou hodnotu a klávesou Enter výběr potvrdit.  
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1.3 Klávesové zkratky 

Klávesové zkratky při práci se seznamem: 

F2 nebo Insert Přidat 

Enter nebo poklepání myší Opravit 

Delete nebo Shift+F8 Odebrat 

Ctrl+číslo Seřazení dle sloupce 

 

Klávesové zkratky v editačním okně: 

Tab nebo Enter Přesunutí na další položku 

Shift+Tab Přesunutí na předcházející položku 

Esc nebo Alt+F4 Zavření okna 

 

Klávesové zkratky v tiskovém manažeru: 

Ctrl+P Tisk zobrazené sestavy na výchozí tiskárně 

Home Zobrazení první stránky sestavy 

End Zobrazení poslední stránky sestavy 

Page down, šipka dolů, šipka doprava Zobrazení další stránky sestavy 

Page up, šipka nahoru, šipka doleva Zobrazení předchozí stránky sestavy 

 

Klávesové zkratky v zatrhávacím seznamu: 

Ctrl+A Zatržení všech řádků 

Mezerník Zatržení označeného řádku 
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1.4 Tisk a nastavení sestav  

Veškeré tisky v programu jsou 

realizovány pomocí samostatného 

nástroje – Tiskový manažer. Tento 

nástroj spustíte z různých míst 

programu pomocí tlačítka Tisk .  

 

V hlavním okně tiskového manažera se 

zobrazují všechny dostupné tiskové 

sestavy. Tyto sestavy jsou 

organizované do skupin a podskupin. 

Klepnutím na symbol  resp.  

rozbalíte resp. sbalíte příslušnou větev.  

 

Chcete-li zobrazit danou sestavu, 

označte ji a klepněte na tlačítko Další > (nebo poklepejte na její název). V následujících oknech 

nastavte další údaje požadované k vytvoření sestavy (např. Časové období, Řazení a seskupování).  

 

V okně Náhled před tiskem můžete 

sestavu pomocí tlačítka Tisk 

vytisknout. Tlačítkem Do Wordu můžete sestavu zobrazit v Microsoft Wordu a dodatečně upravit. 

Pomocí tlačítka Uložit PDF můžete sestavu uložit do souboru typu PDF (tyto soubory lze otvírat pomocí 

programu Acrobat Reader). Tlačítky Předchozí a Další můžete přeskakovat mezi stránkami sestavy. 

Tlačítka Zvětšit a  Zmenšit umožňují přiblížit nebo oddálit náhled sestavy. 

 

 

TIP: Některé sestavy lze vytisknout rovnou z programu. Jedná se např. o zařazovací a  

vyřazovací doklad. Tyto sestavy vytisknete pomocí tlačítka . 

 

V tiskovém manažeru se nemusí zobrazovat všechny existující 

sestavy, pouze ty nejpoužívanější. Chcete-li přidat nebo 

odebrat sestavu, klepněte na tlačítko Nastavení . 

(Kde? Hlavní okno – tlačítko Tiskový manažer – tlačítko 

Nastavení)  

 

V tomto okně si vyberte Skupinu sestav – ve spodní části se zobrazí dostupné sestavy v této skupině. 

Pouze ty sestavy, které mají před sebou zatržítko , budou zobrazeny v Tiskovém manažeru. 



 8 

2 Majetek 

Modul Majetek umožňuje evidovat dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a drobné majetky. U 

dlouhodobého majetku je možné hromadně uplatňovat účetní odpisy, tisknout zařazovací a vyřazovací 

protokoly, místní seznamy, odpisové plány, uplatněné odpisy atd. Drobný majetek lze jednoduše 

zařazovat i vyřazovat pomocí hromadného nástroje. Modul je určen pro pracovníky správy majetku. 

2.1 Jak vytvořit skupinu majetku? 

Základní členění majetku do skupin a jejich nastavení najdete v okně Nastavení modulu Majetek. 

(Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení) 

 

Vyberte vlevo záložku Základní 

členění. Pro přidání nové skupiny 

majetku zvolte kategorii a klepněte 

na tlačítko Přidat , které se 

nachází pod seznamem kategorií a 

skupin. Při přidávání nové skupiny 

dlouhodobého majetku se musíte 

rozhodnout, jestli bude možné 

položky účetně odepisovat, 

frekvenci odpisu a odkdy se začnou 

položky odepisovat. Skupiny 

drobného a operativního majetku lze ohraničit intervalem pořizovacích cen položek. 

 

Dále si můžete nastavit formát číselných řad inventárních čísel pro každou skupinu zvlášť. 

 

Pomocí tlačítek Nahoru  a Dolů  můžete měnit pořadí skupin v rámci dané kategorie, podle 

kterého se budou nabízet v úvodním okně. 

Pro nastavení názvu kategorie a finančního limitu (dlouhodobý majetek) zvolte v seznamu kategorii a 

klepněte na tlačítko Opravit . 

2.2 Jak zadat účetní odpisové skupiny? 

Seznam účetních odpisových skupin najdete v okně Nastavení modulu Majetek. (Kde? Úvodní okno – 

tlačítko Nastavení) 
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Vyberte vlevo záložku Účetní 

odpisové skupiny. Pro přidání 

nové odpisové skupiny klepněte 

na tlačítko Přidat  pod 

seznamem odpisových skupin. 

 

Každá odpisová skupina má 

nastavenou dobu odpisu 

v letech a sazbu odpisu 

v procentech. Pro přidání doby 

odpisu a sazby zvolte 

v seznamu odpisovou skupinu, 

které chcete přidat dobu odpisu a sazbu a klepněte na tlačítko Přidat  pod seznamem odpisových 

sazeb. Vyplňte dobu odpisu v letech a sazbu v procentech, zvolte datum, od kterého se bude tato 

doba a sazba uplatňovat. Sazba odpisu je udávána v procentech za rok a program sám přepočítává 

částky odpisů za odpisové období podle frekvence odpisů dané skupiny majetku (měsíčně 1/12, 

čtvrtletně 1/4 atd.). 

2.3 Jak otevřít skupinu majetku? 

Přehled položek skupiny majetku se nachází v okně Obsah majetku, do kterého se dostanete po 

výběru požadované skupiny v úvodním okně. Skupinu můžete vybrat stisknutím klávesy Enter, nebo 

poklepáním na požadovanou skupinu myší nebo pomocí tlačítka Přehled položek .  
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2.4 Jak vložit novou položku majetku? 

Klepněte na tlačítko Přidat , které se nachází pod seznamem položek majetku. (Kde? Hlavní okno 

skupiny majetku – tlačítko Přidat) 

 

Inventární číslo a název položky musí být v rámci skupiny majetku jedinečné. Položky si můžete 

organizovat do Tříd a Druhů, podle nichž lze filtrovat a seskupovat tiskové sestavy. Číselníky lze měnit 

v okně Nastavení modulu Majetek. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení)   

 

Položka Charakter slouží pro rozlišení vlastního a svěřeného majetku. 

 

Položka Dolní mez zůstatkové ceny slouží pro hlídání odepisované částky. Na základě nastavení se 

nabízí správná částka k odpisu, případně se položka po dosažení meze již dále neodepisuje. 

 

 

V závislosti na nastavení může program ponížit vstupní cenu pro výpočet odpisu o dolní mez 

zůstatkové ceny. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka Základní členění – tlačítko 

opravit – nastavení Ponížit vstupní cenu pro výpočet odpisu o dolní mez zůstatkové ceny) 

 

U položky zadejte Středisko a Místnost, kde je majetek umístěn. 

 

Každá položka by měla mít Odpovědnou osobu. Seznam nabízí osoby z modulu Zaměstnanci. Navíc 

v modulu Zaměstnanci se zobrazuje přehled majetku, za který je osoba zodpovědná. (Kde? Hlavní 

okno modulu Zaměstnanci – Karta zaměstnance – záložka Přehled majetku) 
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Po uložení položky dojde k vytvoření prvního záznamu do sekce Přesun majetku. Zde je uložena 

informace, kde se majetek k danému datu nachází (středisko a místnost) a jeho zodpovědná osoba. 

Pokud budete chtít tyto informace měnit, otevřete si sekci Přesun majetku na kartě dané položky.  

 

 

TIP: Program sám vypočte částku odpisu. Tuto částku můžete opravit na jinou částku. (Kde? 

Hlavní okno skupiny odepisovaného majetku – Karta položky – záložka Základní údaje – 

tlačítko Opravit – položka Jiná částka odpisu) 

Příklad výpočtu Jiná částka odpisu: 

Budova se vstupní cenou 1 000 000 bude odepisována 10 let (určeno odborným odhadem). 
Výška měsíčního odpisu bude: 

1 000 000,- / 10 let/ 12 měsíců = 8 334 Kč 

 
Pokud po 5 letech (oprávka je již ve výši 500 000) provedeme TZH za 200 000 Kč, tak se 

zvedne 
od příštího měsíce výška měsíčního odpisu: 

(1 000 000 + 200 000) / 10 let/ 12 měsíců = 10 000 Kč 
 

Vstupní cena se tedy zvýšila o TZH (1 000 000 + 200 000), a podle původního algoritmu se 

odepisuje z vyšší ceny (zůstatková + TZH). 
 

Do úplného odepsání zbývá: 
(500 000 + 200 000) / 10 000 = 70 měsíců (místo původních 60 měsíců bez TZH) 

Výsledkem je, že se zvýší odepisovaná částka (ne sazba) a i konečná doba odepisování (ne 

doba odepisování ve výpočtu). 

2.5  Jak hromadně zadat účetní odpisy? 

Pro hromadné vytvoření účetních odpisů nabízí program jednoduchý nástroj. (Kde? Hlavní okno 

skupiny odepisovaného majetku – tlačítko Operace – položka Hromadné účetní odpisy)  

 

Klepněte na tlačítko Přidat  a zvolte období, za které chcete 

provést hromadný odpis a klepněte na tlačítko Další. Nastavení 

období je specifické podle toho, jaká je vybrána frekvence odpisů 

v nastavení skupiny majetku. 

 

V seznamu jsou vypsány všechny položky, které ještě nebyly za zvolené období odepsány a mají 

nenulovou zůstatkovou cenu. Majetek lze účetně odepisovat až v měsíci následujícím po měsíci, ve 

kterém byla položka dána do užívání. Ve sloupci Částka jsou vyplněny částky odpisů podle 

pořizovacích cen, účetních odpisových sazeb položek a podle frekvence odpisů skupiny majetku. 

Pokud některou z položek nechcete odepsat, zrušte volbu před názvem položky. Odpisy uložíte 

tlačítkem OK. 
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Položky, které by měly být odepsány ve zvolném období nebo již měly být odepsány dle data ukončení 

odpisů, mají toto datum zvýrazněno červeně ve sloupci Ukončení odpisů. 

 

Pokud jsou ve sloupci Zůst. cena, ZC [%] a Odepisovat do [Kč] hodnoty vypsané červeně, tak je 

u dané položky Zůstatková cena (na poslední odpis) menší než nastavená dolní mez pro odepisování 

z pořizovací (počáteční) ceny. 

 

 

TIP: Odpisy se zapisují na kartu každé položky do sekce Majetkové operace. Tam můžete 

odpis opravit, smazat nebo zadat ručně. Zde můžete rovněž zadat Technické zhodnocení nebo 

Změnu ceny. (Kde? Hlavní okno skupiny odepisovaného majetku – Karta položky – záložka 

Majetkové operace) 

2.6 Jak vložit k položce existující dokument z počítače? 

Tato sekce programu umožňuje evidovat u položky majetku libovolné záznamy a ukládat k položce 

další dokumenty nebo formuláře, které máte uloženy někde v počítači. Dále nabízí možnost přidat k 

položce dokument na základě šablony, která je vytvořena ve Wordu. Do této šablony umí program 

doplnit do zadaných míst konkrétní údaje o položce majetku. 

 

Dokumenty jsou uloženy centrálně na jednom místě, takže se Vám zjednoduší správa těchto souborů, 

tj. uchovávání, vyhledávání, sdílení apod. 

 

Otevřete si záložku Ostatní dokumentace na kartě majetku. (Kde? Hlavní okno skupiny majetku – 

Karta majetku – sekce Ostatní dokumentace) 
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Klepněte na tlačítko Přidat  a vyberte položku Vyhledat soubor z počítače. V otevřeném okně 

vyhledejte požadovaný soubor a klepněte na tlačítko Otevřít. Program si k sobě zkopíruje označený 

dokument, původní soubor bude ponechán beze změny. K položce majetku si můžete uložit soubory 

typu DOC (Word), XLS (Excel), TXT (textové soubory), PDF (Acrobat) a JPG/GIF/BMP (obrázky). 

 

 

TIP: Dokumenty můžete kopírovat (tj. vytvořit duplikát existujícího souboru s jiným názvem) 

pomocí tlačítka Kopie , otevřít pomocí tlačítka Otevřít , smazat pomocí tlačítka 

Odebrat  nebo přejmenovat pomocí tlačítka Přejmenovat . 

2.7 Jak vložit k položce dokument na základě šablony ve Wordu? 

 

TIP: Pomocí tohoto nástroje můžete vytisknout Zařazovací protokol, Vyřazovací protokol a 

Kartu majetku. Navíc lze šablonu ve Wordu libovolně upravit a přizpůsobit si je vlastním 

potřebám. 

 

1. Nahrání šablony do programu 

Nejdříve musíte do programu 

nahrát vzorovou šablonu 

dokumentu. Tuto operaci 

uděláte pouze jednou, pak už 

jen budete položkám přidávat 

dokument na základě této 

šablony. Otevřete si okno 

Šablony pro export do Wordu. 

(Kde? Hlavní okno modulu 

Majetek – tlačítko Nastavení – 

záložka Šablony pro export do 

Wordu) 

 

Klepněte na tlačítko Přidat . V otevřeném okně vyhledejte požadovaný soubor a klepněte na 

tlačítko Otevřít. Program si k sobě zkopíruje označený dokument, původní soubor bude ponechán beze 

změny. 

 

Nyní do šablony dopište zkratky, které program bude nahrazovat za konkrétní údaje o položce 

majetku. Označte požadovanou šablonu a otevřete ji ve Wordu pomocí tlačítka Otevřít . Do míst, 

kam chcete vepsat požadované údaje, je potřeba napsat odpovídající zkratku (např. pro název položky 

použijete zkratku %NAZEV, viz obrázek níže).  
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Položka %NAZEV,   Položka Kopírovací stroj,  

s inv. číslem %INVC,  s inv. číslem DHM002O, 

zařazena dne %ZARDAT (%ZARDOK),  zařazena dne 5.1.2009 (01/DHM/2010), 

s pořizovací cenou %ZARCENA Kč  s pořizovací cenou 42 435,- Kč 

 

Kompletní seznam zkratek najdete v nápovědě k IS Cygnus. (Kde? Hlavní rozcestník – tlačítko 

Nápověda – položka Nápověda) 

 

Poté, co vyplníte celý dokument, jej nezapomeňte uložit. (Kde? Word – nabídka Soubor – položka 

Uložit) 

 

2. Vkládání dokumentu k položce 

Otevřete si záložku Ostatní dokumentace na kartě položky. (Kde? Hlavní okno přehledu položek – 

Karta položky – záložka Ostatní dokumentace) 

 

Klepněte na tlačítko Přidat  a vyberte položku Na základě šablony. V otevřeném okně vyhledejte 

požadovanou šablonu a klepněte na tlačítko Další>. Zadejte název, pod kterým chcete dokument 

uložit a potvrďte tlačítkem OK. Program zkopíruje šablonu k položce majetku, nahradí v ní speciální 

zkratky za aktuální hodnoty a výsledný dokument zobrazí. Poté, co v něm provedete dodatečné 

úpravy, jej nezapomeňte uložit. (Kde? Word – nabídka Soubor – položka Uložit) 

 

 

 

Dokumenty můžete kopírovat (tj. vytvořit duplikát existujícího souboru s jiným názvem) pomocí 

tlačítka Kopie , otevřít pomocí tlačítka Otevřít , smazat pomocí tlačítka Odebrat  

nebo přejmenovat pomocí tlačítka Přejmenovat . 
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2.8 Jak hromadně vložit novou položku drobného majetku? 

Ve skupině drobného majetku můžete přidávat položky 

hromadně. (Kde? Hlavní okno skupiny majetku – tlačítko 

Operace – položka Hromadné zařazení) 

 

Stiskněte tlačítko Přidat , vyplňte Datum a Číslo 

protokolu. 

 

Pod seznamem položek protokolu stiskněte tlačítko Přidat 

 pro přidání nových položek majetku na zařazovací 

protokol. 

 

Vyplňte políčko Počet kusů podle toho, kolik kusů položky 

chcete přidat na zařazovací protokol. Po stisknutí tlačítka 

OK + Další se přidá Vámi zvolený počet položek. Každá 

položka má vlastní inventární číslo. 

2.9 Jak vyřadit položku majetku? 

Chcete-li vyřadit existující položku, je nutné, aby její zůstatková cena byla nulová.  

 

 

TIP: Pomocí filtru si můžete zobrazit pouze aktuální majetek s nulovou zůstatkovou cenou. 

 

Pro vyřazení položky označte požadovanou položku a klepněte na tlačítko opravit . V editačním 

okně zatrhněte políčko Vyřazeno a vyplňte požadované údaje. (Kde? Hlavní okno skupiny majetku – 

Karta položky – tlačítko Opravit) 

 

 

TIP: U drobného majetku můžete navíc vyřadit položky hromadně. Použijte nástroj Hromadné 

vyřazení. (Kde? Hlavní okno skupiny majetku – tlačítko Operace – položka Hromadné vyřazení) 

2.10 Jaké existují tiskové sestavy 

Společné sestavy pro všechny skupiny majetku: 

Místní seznamy Přehled položek majetku podle místností 

Inventurní soupis Soupis položek majetku k datu 

Inventurní soupis dle místností Soupis položek majetku k datu 

Inventurní soupis – souhrn Souhrnný inventurní soupis majetku k datu 
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Přehled zařazených a vyřazených 

položek 

Přehled položek, které byly zařazeny nebo vyřazeny za 

období 

Inventární štítky Inventární štítky položek majetku 

Přesuny majetku Přehled přesunů majetku dle položek 

 

 

TIP: Tiskové sestavy Místní seznamy a Inventurní soupis můžete rovněž tisknout z hlavního 

okna dříve, než vyberete některý z majetků. V sestavě se pak zobrazí všechny položky skupiny 

majetku. 

 

Pro skupinu dlouhodobý odepisovaný majetek máte k dispozici tyto tiskové sestavy: 

Přesuny majetku Přehled přesunů majetku dle položek 

Odpisový plán – detailní 
Detailní přehled odpisového plánu položky dlouhodobého 

majetku za období 

Odpisový plán – dle položek 
Souhrnný odpisový plán položek dlouhodobého majetku za 
období 

Uplatněné odpisy – detailní 
Detailní přehled uplatněných odpisů položky dlouhodobého 

majetku za období 

Uplatněné odpisy – dle položek Souhrn uplatněných odpisů položek majetku za období 

Uplatněné odpisy – za období 
Uplatněné odpisy položek majetku v daném období 
seřazené podle data 

 

Pro skupinu drobný majetek máte k dispozici tyto tiskové sestavy: 

Zařazovací a vyřazovací protokol Protokol o zařazení nebo vyřazení položky majetku 

Soupis vyřazeného majetku Přehled vyřazených položek drobného majetku za období 

 


