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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) 

 Okamžitý 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 příjemku, výdejku 

a další. Tyto sestavy vytisknete pomocí tlačítka . 

 

V tiskovém manažeru se nezobrazují všechny existující sestavy, pouze ty nejpoužívanější. Chcete-li 

přidat nebo odebrat sestavu, klepněte na tlačítko Nastavení . (Kde? Hlavní okno – tlačítko 

Tiskový manažer – tlačítko Nastavení)  
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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.  
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2. Jídelní lístky a výdejky 

Tato část popisuje vytváření jídelních lístků a práci s výdejkou. Základem jídelního lístku je číselník 

jídel a jejich receptur, který si můžete libovolně naplnit. Z jídelního lístku se po zadání počtů strávníků 

vytvoří výdejka, kterou lze odepsat rovnou ze skladu. Modul umožňuje sledovat stravovací normy 

a skutečné spotřeby libovolných podkategorií strávníků a sledovat nutriční hodnoty. 

 

Tato část je úzce propojena s modulem Sklady, bez něhož nemůže fungovat. Jednotlivé receptury se 

skládají z položek skladu, nutriční hodnoty se určují u položek skladu, vystavení a odepsání výdejky 

probíhá rovněž v součinnosti s tímto modulem. 

2.1 Jak nastavit kategorie strávníků a stravovací normy? 

V tomto číselníku si musíte stanovit všechny kategorie a podkategorie strávníků a hodnoty 

stravovacích norem. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka Kategorie 

a stravovací normy) 

 

V levé části jsou vypsány kategorie a podkategorie. Každá podkategorie má určenou stravovací 

normu, která je zobrazena v pravé části. Pro každou kategorii lze určit, zda se porce v jídelním lístku 

načítají z přehledu přítomnosti nebo z objednávky stravy. 
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Pro zadání nové podkategorie klepněte na tlačítko Přidat , 

které se nachází vlevo pod seznamem kategorií a zvolte položku 

Podkategorie. Zadejte Název a Zkratku podkategorie (zkratka se 

zobrazuje v jídelním lístku). Pokračujte tlačítkem Další >. 

 

 

 

 

 

 

TIP: Pokud v budoucnu přestanete podkategorii používat, můžete ji zrušit pomocí volby 

Zneaktivnit podkategorii k datu a zadejte datum, od kterého se nebude podkategorie nabízet 

v jídelním lístku. 

 

V tomto okně vyberte datum, od kterého budou normy platit, 

a zadejte rozpis norem pro jednotlivé druhy jídla.  

 

Při plánování jídelního lístku lze pro danou podkategorii zvolit 

pouze ten druh jídla, pro který má zadanou normu (např. 

zaměstnanci mají stanovenou normu pouze pro oběd, nelze 

proto plánovat snídani, večeři atd.) 

 

Normy pro klienty by měly odpovídat stravovacím jednotkám 

zadaným v modulu Sociální část. 

 

 

 

 

TIP: Budete-li v budoucnu chtít zadat nové částky platné od určitého data, tak pouze klepněte 

na tlačítko Přidat , které se nachází vpravo pod seznamem Norma na den, a přidejte 

novou sadu norem platných od daného data. 
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2.2 Jak zadat jídla a receptury do číselníku? 

Otevřete si číselník jídel a receptur. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – 

položka Jídla a receptury) 

 

 

V levé části jsou vypsána jídla. Každé jídlo se skládá z receptur, které jsou vypsány v pravé části poté, 

co označíte požadované jídlo. Recepturou se myslí způsob, jakým je dané jídlo nanormováno (suroviny 

a jejich množství). Každé jídlo by mělo mít tolik receptur, kolik existuje kombinací přípravy daného 

jídla tak, aby ho bylo možné vařit pro všechny podkategorie strávníků. Receptury si můžete pro každé 

jídla pojmenovat libovolně. Pokud je receptura stejná pro více podkategorií strávníků (např. pro více 

diet), stačí ji zadat k danému jídlu pouze jednou a teprve až v jídelním lístku určit, kdo ji bude 

odebírat.  
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Receptury můžete zadávat dvěma způsoby: 

 jednotlivě pomocí tlačítek Přidat  a Kopie  vpravo pod seznamem Receptury jídla 

 pomocí tlačítka Hromadné zadání 

receptur. V tomto okně se Vám 

přehledně zobrazí rozdíly mezi 

jednotlivými recepturami. 

V zelených buňkách můžete přímo 

měnit množství jednotlivých 

surovin. Pokud chcete přidat další 

recepturu, klepněte pravým 

tlačítkem na sloupec s názvem 

stávající receptury a zvolte položku 

Přidat kopii receptury. Chcete-li 

vložit další surovinu, klepněte na tlačítko Přidat . 

 

 

 

 

TIP: Chcete-li zadávat množství surovin v jiné jednotce než je jednotka skladu (např. v litrech, 

přičemž položka na skladě je v kusech), proveďte změnu u položky skladu. Více informací 

naleznete v příručce k modulu Sklady. 

 

Zde jsou některé příklady receptur: 

 Jídlo Ovarová polévka může mít receptury např. 3,6,9, 4, 8, což znamená, že pro diety 3, 6, 

a 9 je stejný způsob vaření daného jídla, proto ji stačí zadat pouze jednou a pojmenovat si ji 

takto. Jinak se bude vařit jídlo pro dietu 4 a jinak pro dietu 8. 

 Jídlo Jablko může mít jedinou recepturu např. Všichni, která bude použita pro všechny 

podkategorie strávníků. 

 Jídlo Rohlík může mít receptury např. 1ks, 2ks, 3ks, které se od sebe budou lišit jen množstvím 

surovin. 

 

 

TIP:  Chcete-li nahradit určitou položku v recepturách jinou položkou, klepněte na tlačítko 

Operace a vyberte položku Nahrazení položek v recepturách. Pokud chcete odebrat určitou 

položku ze všech receptur, klepněte na tlačítko Operace a vyberte položku Odebrat položku ze 

všech receptur. 
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Pro zadání nového jídla klepněte na tlačítko Přidat , které 

se nachází pod seznamem jídel. Položka Skupina umožňuje pro 

lepší přehlednost zařadit jídla do libovolných skupin (např. 

polévky, obědy-bez masa, obědy-hovězí maso). Položka 

Schéma HACCP slouží pro export do programu KrBo – více 

informací viz bod Jak exportovat jídelní lístek do programu 

KrBo. Do poznámky si můžete vyplnit např. způsob vaření 

tohoto jídla. Po klepnutí na tlačítko Další> bude jídlo uloženo a 

otevře se okno pro zadání první receptury.  

 

V tomto okně nejdřív 

vyberte, které podkategorie 

strávníků budou recepturu 

odebírat. Z vybraných 

podkategorií vytvořte Název 

receptury tlačítkem 

Generovat název . Poté 

pomocí tlačítka Přidat  

vložte do receptury 

jednotlivé suroviny a jejich 

množství na 10 porcí.  

 

Po zadání celé receptury ji 

uložte tlačítkem OK.  

 

 

 

 

Chcete-li přidat další recepturu ke stejnému jídlu, klepněte na tlačítko Přidat , které se nachází 

pod seznamem receptur v pravé části okna. Pro snazší zadání můžete vytvořit kopii již existující 

receptury daného jídla a pouze upravit její složení – označte nejdřív recepturu, ze které chcete udělat 

kopii a poté klepněte na tlačítko Kopie . 

 

 

TIP: Pokud chcete vytvořit recepturu, ve které se nebude zohledňovat počet strávníků (např. 

celodenní čaj, přídavek chleba, vánoční cukroví apod.), zrušte volbu Násobit recepturu počtem 

porcí v jídelním lístku. Při vystavení výdejky se do výdejky vloží receptura přesně tak, jak je 

napsaná v číselníku a nebude se násobit počtem porcí. 
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TIP: V pravé části jsou zobrazeny nutriční hodnoty jedné porce. Více informací o nutričních 

hodnotách najdete v kapitole 3. 

 

 

TIP: Chcete-li změnit pořadí jednotlivých položek, označte požadovanou položku a klepněte na 

tlačítko Přesunout nahoru  nebo Přesunout dolů . 

2.3 Jaký je princip jídelních lístků, rozborů a výdejek? 

Každý jídelní lístek se nachází v některém ze stavů 

a ten se v průběhu času mění. Stav jídelního lístku je 

zobrazen v hlavním okně ve sloupci Stav. Stav 

určuje, které záložky jsou při editaci povolené a které 

operace můžete provádět. 

 

 

Princip je vysvětlen na následujícím obrázku. 

 

 

 

Nejdřív se založí jídelní lístek (šipka č. 1). Do jídelního lístku se vloží jednotlivá jídla z číselníku jídel 

a receptur. V dalším kroku se určí, které podkategorie strávníků budou daná jídla odebírat, čímž se 

vytvoří rozbor jídelního lístku. Program ihned zobrazuje normy jednotlivých druhů jídel a podkategorií 

a porovnává je s plánovanou spotřebou.  

 

Den před vařením jídel z jídelního lístku se zadají počty strávníků k jednotlivým jídlům a podkategoriím 

a vystaví se výdejka (šipka č. 2). Program automaticky vytvoří předběžnou výdejku, kterou můžete 

libovolně upravovat – přidávat a odebírat suroviny, měnit množství, zarovnat množství surovin aj. 

Program umožňuje vrátit se zpět do stavu vytváření jídelního lístku a zrušit předběžnou výdejku (šipka 

č. 3). 

 

Den po uvaření jídel z jídelního lístku můžete upravit skutečný počet strávníků a provést dodatečné 

úpravy výdejky. Pokud je vše v pořádku, můžete výdejku odepsat ze skladu, čímž dojde k odpisu 

jednotlivých potravin z modulu Sklady (šipka č. 4). Tato operace je jednorázová a nelze se jednoduše 

vrátit do předešlého stavu.  

 

2.4 Jak vytvořit jídelní lístek? 

1. Založení jídelního lístku 

Jídelní lístek vytvoříte tlačítkem Přidat . (Kde? Úvodní okno – tlačítko Přidat) 
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Nejdřív vyberte datum a pokračujte tlačítkem Další >. Otevře se hlavní okno jídelního lístku, které je 

zatím prázdné.  

 

 

Jakékoliv změny, které v jídelním lístku provádíte, se ihned ukládají – můžete tak práci na jídelním 

lístku kdykoliv přerušit a později se k ní vrátit. Pro otevření jídelního lístku poklepejte myší na 

požadovaný jídelní lístek nebo použijte tlačítko Otevřít jídelní lístek . (Kde? Úvodní okno – tlačítko 

Otevřít jídelní lístek) 

 

2. Přidání jídel  

Klepněte na tlačítko Přidat , otevře se okno pro přidání jídel. Nejdřív vyberte druh jídla, do kterého 

se daná jídla budou zařazovat. Pokud chcete vytvořit více variant daného druhu jídla, zadejte název 

varianty. Více informací o variantách najdete níže.  

 

 

Dále vyberte jídlo a konkrétní recepturu, kterou chcete vložit do jídelního lístku. Tyto informace se 

načítají z číselníku jídel a receptur, do kterého se můžete dostat pomocí tlačítka Číselník jídel 
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a receptur . Označte jídlo a požadovanou recepturu a klepněte na tlačítko OK+Další. Jídlo se vloží 

do jídelního lístku a pokračujte výběrem dalšího jídla příp. receptury, dokud nesestavíte celý jídelní 

lístek.  

 

TIP: Pro snazší vyhledání jídla můžete použít položku Skupina, díky které budou zobrazeny 

pouze jídla z dané skupiny. Stejně tak můžete použít položku Receptura, které zobrazí pouze 

jídla s danou recepturou. Chcete-li vyhledat jídlo, jehož název obsahuje určitý podtext (např. 

„gul“ pro vyhledání všech gulášů), zadejte tento text do položky Jídlo. Mezi jednotlivými prvky 

můžete přeskakovat pomocí klávesy Enter – viz následující obrázek. 

 

Variantu si můžete představit jako skupinu jídel („tácek s jídly“), tzn. pokud klient odebere určitou 

variantu oběda, pak odebere všechna jídla, ze kterých se tato varianta skládá. Jedna varianta může 

pro každou podkategorii strávníků představovat jiné složení jídla (zejména jiné receptury, které jsou 

uvedeny v závorce za názvem jídla) – viz obrázek. Např. Varianta 1 pro podkategorii 3 se skládá 

z Ovarové polévky (3,6,9), Zabíjačkového guláše (3), Knedlíků (3) a Čaje (3). 

 

 

Pomocí Variant můžete vytvářet výběry skupin jídel. Z obrázku je patrné, že klienti z podkategorie 3, 

IRE a OST mají na výběr Variantu 1 (Ovarová polévka, Zabíjačkový guláš, Knedlíky a Čaj) a Variantu 2 

(Ovarová polévka, Nudlový nákyp a Čaj). Počty strávníků se uvádí pro každou z variant a pro každou 

podkategorii. Obě dvě varianty se použijí při výpočtu stravovací normy na den. Platí, že klient odebírá 

buď Variantu 1 nebo Variantu 2, nikdy ne obě. Celkový počet strávníku z podkategorie 3 je tedy 

25+7=32 a toto číslo bude použito pro výpočet normy. 

 

Pomocí Variant můžete rovněž vytvářet výběry příloh nebo nejrůznější přídavky. Tyto doplňující 

varianty jsou označený textem (Bez normy), který se objeví hned za názvem varianty, a počty 

strávníků odebírající tyto varianty neovlivní výpočet normy na den. Z následujícího obrázku je patrné, 
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že 25 klientů z podkategorie 3 odebere hlavní skupinu jídel (Masová polévka, Pečená kuřecí stehna 

a Ovocný salát), z toho 20 klientů odebere první variantu přílohy (Brambory) a 5 klientů odebere 

druhou variantu přílohy (Rýže). Celkový počet strávníku z podkategorie 3 je tedy 25, protože počty 

uvedené u dalších dvou variant se nebudou používat pro výpočet normy. 

 

 

 

 

 

 

 

Tento typ varianty vytvoříte tak, že při zadávání názvu varianty v okně Přidání jídla zatrhnete volbu 

Varianta se nezapočítává do normy na den. 

 

Na následujícím obrázku je vidět, jak lze pomocí doplňující varianty vytvořit přídavek.  

 

 

 

 

 

 

 

Pokud nechcete u některých druhů jídel varianty vytvářet, nechte předvyplněnou hodnotu Varianta 1. 

 

3. Zadání, pro koho jsou jídla určena 

Poté, co naplníte jídelní lístek jednotlivými jídly, je potřeba vytvořit rozbor a určit, která jídla jsou 

určena pro které podkategorie strávníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP: Chcete-li změnit pořadí jednotlivých jídel, označte požadované jídlo a klepněte na tlačítko 

Přesunout nahoru  nebo Přesunout dolů .  
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Pokud je jídlo určeno pro danou podkategorii strávníků, umístěte do buňky zatržítko  buď 

poklepáním myší na danou buňku, nebo označením buňky a stiskem klávesy Mezerník. Jídlo lze zařadit 

pouze do těch podkategorií, které mají pro daný druh jídla nenulovou normu. Pokud jste již v číselníku 

jídel a receptur zatrhli podkategorie, které mohou jídlo odebírat (viz kapitola 2.2), budou tyto 

podkategorie automaticky zatrženy při vložení jídla do jídelního lístku.  

 

 

 

TIP: Chcete-li zařadit jídlo do všech podkategorií, klepněte pravým tlačítkem na název jídla 

a vyberte položku Zařadit do všech podkategorií. 

 

V závorce za jídlem je uvedena receptura. Z obrázku je dále patrné, že jídlo Hřebeny vytvořené dle 

receptury č. 3 je určeno pro podkategorie 2 a 3 a dle receptury č. 9 je určeno pro podkategorie 9 

a 9/2. 

 

4. Zadání počtů strávníků 

U podkategorií, které mají ve variantě alespoň jedno jídlo, se objeví v řádku s názvem varianty číslo 

a buňka bude zvýrazněna tmavší zelenou barvou. Toto číslo znamená počet strávníků, kteří budou 

z dané podkategorie toto jídlo odebírat. Nyní zapište počty strávníků ke každé variantě každého druhu 

jídla. 
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Chcete-li hromadně zadat stejné počty porcí pro všechny druhy jídel, klepněte na tlačítko Operace, 

vyberte položku Hromadně zadat porce – Ručně. Vyplňte porce k jednotlivým podkategoriím a po 

stisknutí tlačítka OK program vepíše daná čísla k jednotlivým variantám. Pak pouze opravte rozdíly.  

 

Pokud zdravotní personál pracuje v modulu Sociální část s nástrojem Přehled přítomnosti, můžete si 

počty porcí načíst z tohoto nástroje. Klepněte na tlačítko Operace, vyberte položku Hromadně zadat 

porce – Z přehledu přítomnosti. 

Pokud používáte nástroj Objednávka stravy, můžete si počet strávníků načíst z tohoto nástroje. 

Klepněte na tlačítko Operace, vyberte položku Hromadně zadat porce – Z objednávky stravy. 

 

Pro zobrazení rozboru jednotlivých jídel klepněte na záložku Rozbor. V levé části jsou vypsány 

podkategorie. Když označíte jednu z podkategorií, vypíší se vpravo jídla, která jsou pro tuto 

podkategorii určena (dle zatržítek ze záložky Jídelní lístek), a rozbor stravovacích norem. Můžete 

upravovat počty porcí ve sloupci Plán. počet. V dalších sloupcích jsou zobrazeny cenové kalkulace. 

Dokud není vystavena výdejka, vychází jednotlivé výpočty z receptur jídel z číselníku a jsou použity 

aktuální průměrné ceny surovin na skladě. Význam jednotlivých čísel je popsán na následujícím 

obrázku. 

 

 

 

 

TIP: Přes tlačítko Operace máte možnost zkontrolovat omezení klientů, kteří mají vyplněný 

formulář Nutriční anamnéza. (Kde? Hlavní okno modulu Stravovací část – tlačítko Opravit – 

tlačítko Operace – Zkontrolovat omezení klientů) 
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2.5 Jak pracovat s výdejkou? 

1. Vystavení výdejky zadejte předběžné číslo výdejky. Program umožňuje vystavit výdejku zvlášť pro 

každou kategorii strávníků – zatrhněte ty kategorie, pro které má být výdejka vystavena a potvrďte 

okno tlačítkem OK.  

Po vystavení výdejky se v horní části okna objeví nová záložka 

Výdejka, na které můžete s výdejkou pracovat. Záložka Jídelní 

lístek je již určena pouze k náhledu. Pokud byste chtěli 

výdejku zrušit a vrátit se k úpravě jídelního lístku, klepněte na 

tlačítko Operace a vyberte položku Zrušit výdejku. 

 

V případě vystavení více výdejek si v horní části okna nejdříve 

vyberte, se kterou výdejkou budete pracovat. V pravé části si 

pak můžete zvolit jeden ze tří různých pohledů na výdejku – 

Po položkách, Kumulovaná nebo Rozpis pro kuchyň. 

 

 

Je-li některá z položek výdejky označena symbolem (x), znamená to, že tato položka neexistuje ve 

skladu potravin a výdejka nepůjde odepsat. Tuto položku nahraďte jinou pomocí tlačítka Nahradit  

nebo ji smažte. Jestliže jste ve způsobu zobrazení Kumulovaná, nahradíte položku ve všech jídlech 

výdejky, v zobrazení Po položkách a Rozpis pro kuchyň nahradíte položku pouze v konkrétním jídle. 

 

 

TIP: Chcete-li nahradit položku ve všech recepturách nastálo, proveďte změnu v Číselníku jídel 

a receptur.  

 

2. Zarovnání výdejky 

Pro automatické zarovnání množství surovin klepněte na tlačítko Zarovnat. Při zarovnání program 

doplní do sloupce Zarovnání takové množství, aby ve sloupci Množství celkem byl uveden násobek 
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Minimálního výdeje, což je hodnota, která se dá nastavit ve skladu u každé položky skladu. Např. 

jestliže u položky Cibule bude uveden Minimální výdej 0,500kg, pak množství 3,320kg bude zarovnáno 

o 0,180kg tak, aby Množství celkem bylo 3,500kg. Program zarovnává i zápornými čísly podle toho, ke 

kterému násobku je množství nejblíže. 

 

Sloupce, které jsou označeny zelenou barvou, můžete upravovat – můžete tak ručně měnit množství 

a případně zarovnání jednotlivých surovin.  

 

3. Úprava výdejky 

Chcete-li přidat novou položku nebo 

jídlo do výdejky, klepněte na tlačítko 

Přidat . Spustí se průvodce, který 

Vás tímto procesem provede.   

 

Můžete si vybrat jednu ze tří možností: 

1. Vložit položku skladu – zařadit do 

existujícího jídla z jídelního lístku – 

vyberte jedno z existujících jídel ve 

výdejce, pak vyberte položku skladu 

a zadejte požadované množství. 

 

 

2. Vložit položku skladu – vytvořit nové jídlo – do výdejky bude vloženo nové jídlo, které si můžete 

libovolně pojmenovat. Dále musíte určit podkategorie strávníků, kteří budou toto jídlo odebírat a pak 

zbývá vybrat položku skladu a zadat požadované množství. 

 

3. Vložit celé jídlo z číselníku jídel a receptur – z číselníku vyberte požadované jídlo a určete, které 

podkategorie strávníků budou toto jídlo odebírat. 

 

Chcete-li některou z položek výdejky odebrat, označte ji a klepněte na tlačítko Odebrat .  

 

Vedete-li položku skladu v různých jednotkách (např. u položky Máslo je Jednotka – skladu v ks, 

Jednotka – receptury v kg a koeficient 1ks = 0,250kg), sloupec Množství v receptuře bude uveden 

v kg a sloupce Množství a Množství celkem budou pomocí koeficientu převedeny na ks. 

 

 

TIP: Nahradíte-li položku za jinou a obě mají stejnou Jednotkou – receptury (např. 1ks má 

různou hmotnost), program vypočítá dle koeficientu nové množství dle Jednotky - skladu. 
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Pokud dojde od vystavení výdejky ve skladě k nějakým příjmům a změní se tak průměrná cena 

některých položek, nepromítají se tyto změny do výdejky automaticky. Chcete-li znovu přepočítat 

celou výdejku dle aktuálních průměrných cen ve skladu, klepněte na tlačítko Aktualizovat ceny položek 

ze skladu  a vyberte z nabídky položku Aktualizovat cenu všech položek. Pokud chcete přepočítat 

pouze některou z položek, označte ji a vyberte z nabídky položku Aktualizovat ceny položky …. 

 

Na záložce Rozbor můžete sledovat, jak se mění ceny ve sloupci Skutečnost vždy, když změníte 

množství položek nebo přidáte nebo odeberete některou z položek výdejky.  

 

4. Odepsání výdejky 

Odepsání výdejky proveďte až po uvaření jídelního lístku, tj. nejdříve následující den. Před odepsáním 

zapište všechny změny, ke kterým při vaření došlo. Na záložce Rozbor můžete opravit skutečné počty 

strávníků, kteří daná jídla skutečně odebrali.  

 

Při odepsání výdejky ze skladu dojde k odepsání za aktuální průměrné ceny, které jsou v dané chvíli 

na jednotlivých kartách v modulu Sklady.  

 

Chcete-li výdejku odepsat, musíte být na záložce Výdejka. Klepněte na tlačítko Operace a vyberte 

položku Odepsat výdejku ze skladu. Zadejte datum a zkontrolujte číslo výdejky (program nabídne 

předběžné číslo výdejky).  

 

Pokud výdejka 

obsahuje položky, 

které jsou ve výdejce 

s nulovým množstvím 

nebo položky, kterých 

není na skladě 

dostatečné množství, 

nelze ji odepsat. Tyto 

položky jsou 

zvýrazněny červenou 

barvou. 
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Odepsání výdejky je jednorázový proces a 

nelze se jednoduše vrátit do předešlého stavu. 

Při odepsání výdejky dojde k odepsání jednotlivých 

surovin ze skladu, uzamčení výdejky a ke smazání 

jednotlivých položek výdejky z jídelního lístku. 

Odepsání výdejky proto vždy provádějte po 

důkladné kontrole jejího složení. 

 

Po odepsání bude na záložce Výdejka zobrazena souhrnná tabulka, ve které jsou zobrazena jednotlivá 

jídla, jejich celkový počet porcí a celková cena za všechny porce. 

 

 

Nastavení: Při odepsání výdejky ze skladu zkontrolovat množství položek na skladě k datu 

odepsání výdejky. Při nastavení této volby program upozorní uživatele při zpětném odepsání 

výdejky na to, že k datu odepsání výdejky nebylo na skladě dostačující množství položky 

(nehledě na aktuální množství položky na skladě). 

(Kde? Modul Stravovací část – tlačítko Nastavení – volba Nastavení modulu Stravovací část – 

položka Základní nastavení – volba Při odepsání výdejky ze skladu zkontrolovat množství 

položek na skladě k datu odepsání výdejky) 

 

2.6 Jak opravit odepsanou výdejku? 

Výdejka se po odepsání ze skladu rozdělí na dvě. Jedna je fyzicky uložená na skladě a druhá pouze 

jako souhrnná tabulka zobrazená v záložce Výdejka. Pokud chceme provést opravu výdejky, musíme 

pamatovat, že je nutné opravit obě dvě. Rozdělení na dvě samostatné výdejky je z důvodu 

bezpečnosti, kdy jednotlivé moduly mohou mít na starost různí vedoucí pracovníci. Díky tomu je 

kdykoli možné dohledat chybu a to například pomocí tiskové sestavy Kontrola odepsaných výdejek. 

(Kde? Modul Stravovací část – tlačítko Tisk – část Spotřeba a stravovací normy – tisková sestava 

Kontrola odepsaných výdejek) 

 

Samotnou opravu proveďte nejprve na skladě. Vyhledejte výdejku, kterou chcete opravit. Když je 

výdejka opravená, změní se u ní její celková cena. (Kde? Hlavní okno skladu – tlačítko Operace – 

položka Hromadný doklad – tlačítko Opravit) 

 

Poté se přesuňte do Stravovací části a otevřete si 

záložku Výdejka. Zde u vybrané položky v zeleném 

sloupci opravte hodnotu tak, aby celková hodnota 

výdejky byla stejná, jako hodnota výdejky na skladě.  
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V případě nutnosti větších oprav, je možné vystavenou výdejku úplně zrušit a vrátit se zpět do 

založeného jídelního lístku. Klikněte na tlačítko Operace a vyberte možnost Zrušit výdejku. V tomto 

případě pamatujte, že je bezprostředně nutné smazat také výdejku, která pořád zůstává na skladě za 

pomoci tlačítka Odebrat . Při opětovném vystavení výdejky, si přepište nabízené předběžné číslo 

výdejky tak, abyste si nenarušili číselnou řadu dokladů.  

 

2.7 Jak provést ekonomický výdej položek ve výdejce? 

Ekonomický výdej slouží k optimalizaci výdejky tak, aby byly ve výdejce vždy položky v největším 

možném balení. Například pokud je na skladě více stejných položek (např. hořčice), které se liší pouze 

ve velikosti balení (Hořčice 250g, Hořčice 500g a Hořčice 1kg) a ve výdejce potřebujete 1,5kg hořčice, 

nejlepší je použít jedno balení 1kg a jedno balení 0,5kg hořčice.  

 

Nejprve musíte sloučit položky skladu pro modul Stravovací část. K tomu slouží volba Výchozí položka. 

(Kde? Modul Sklady – sklad Potraviny – tlačítko Opravit položku skladu – volba Výchozí položka) 

 

 

 

 

U sloučených položek se v přehledu položek skladu zobrazí ikona . Touto ikonou jsou označeny 

sloučené položky i ve výdejce ve stravovací části. 

 

Ve výdejce u takto označených položek je k dispozici nástroj Ekonomický výdej. (Kde? Úvodní okno – 

tlačítko Otevřít jídelní lístek – záložka Výdejka – tlačítko Ekonomický výdej) 
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V okně jsou zobrazeny dva seznamy položek. V horním seznamu jsou položky, které je možné 

nahradit ve výdejce. V dolním seznamu jsou všechny přidružené položky, kterými je možné nahradit 

položky ve výdejce. Nejprve v horním seznamu položek vyberte zatržením položky, které chcete 

nahradit. Následně zatrhněte v dolním seznamu položky a zadejte u nich množství, ve kterém mají 

nahradit položky ve výdejce. Po stisku tlačítka OK, dojde přepočtu výdejky dle vybraných položek a dle 

zadaného množství.  

 

Chcete-li, aby při vystavení výdejky byla výdejka již upravená tak, aby její položky vyhovovaly 

pravidlům ekonomického výdeje, zatrhněte v nastavení modulu Stravovací část volbu Při vystavení 

výdejky zohlednit položky, které nejsou na skladě. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka 

Nastavení modulu Stravovací část – položka Základní nastavení) 

 

Po vystavení výdejky se provede automaticky přepočet výdejky tak, aby výdejka obsahovala položky 

vyhovující pravidlům ekonomického výdeje. Současně se zohlední i položky, které nejsou na skladě. Ty 

se nahradí za stejné položky s jiným balením, které na skladě již jsou. Pro správnou funkčnost tohoto 

nástroje musíte mít správně spárované položky ve skladě potravin.  

2.8 Jak sledovat spotřebu a stravovací normy? 

Tento nástroj slouží ke sledování rozdílů mezi skutečnou spotřebou a stravovacími normami. (Kde? 

Úvodní okno – tlačítko Operace – položka Spotřeba a stravovací normy)  
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Skutečnost a norma se do 

jednotlivých dní automaticky načte 

při odepsání výdejky ze skladu. 

Hodnoty jsou spočítány ze 

skutečného počtu strávníků (může 

se lišit od plánovaného počtu). 

Skutečný počet strávníků 

v jednotlivých podkategoriích 

můžete opravit v jídelním lístku na 

záložce Rozbor.  

 

V levém horním rohu vyberte 

datum, které chcete zobrazit. Ve 

spodní části okna se zobrazují 

souhrnné informace se součty za 

daný měsíc a za celý rok.  

 

Chcete-li změnit skutečnost nebo normu, klepněte na tlačítko Opravit . Dny, které jsou již 

v uzavřeném období, nelze opravovat. 

Pokud začnete používat tento modul v průběhu roku, je potřeba do něj doplnit počáteční stavy 

jednotlivých podkategorií. Do posledního dne poslední uzávěrky zadejte celkový součet skutečně 

odebrané stravy a celkový součet stravovacích norem za jednotlivé podkategorie. Dále doplňte 

jednotlivé dny, za které jste ještě neodepsali výdejku ze skladu. Např. pokud první výdejku odepíšete 

ze skladu 6. 6., zadejte souhrnná čísla od počátku roku do konce května do dne 31. 5. a doplňte čísla 

za prvních pět dní v měsíci červnu. 

2.9 Jak vytvořit uzávěrku? 

Uzávěrka se provádí k libovolnému datu a jejím smyslem je uzavřít data za dané období (již nepůjdou 

upravovat). (Kde? Úvodní okno – tlačítko Operace – položka Uzávěrka) 

 

Pokud potřebujete provést opravy v již uzavřeném období, klepněte na tlačítko Operace a vyberte 

položku Zrušit poslední uzávěrku. 

2.10 Jak exportovat jídelní lístek do programu KrBo? 

Nejdříve zadejte u každého jídla jeho schéma HACCP, které se má exportovat. (Kde? Úvodní okno – 

tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka Jídla a receptury – tlačítko Opravit pod seznamem 

jídel – položka Schéma HACCP)  
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Pro vyexportování jídelního lístku si otevřete požadovaný jídelní lístek, klepněte na tlačítko Operace a 

vyberte položku Exportovat schéma HACCP. Překontrolujte seznam jídel a jejich schémat. Exportovat 

lze pouze ta jídla, která mají uvedené Schéma HACCP. V případě, že některé z jídel nechcete 

exportovat, zrušte zatržítko před názvem jídla. Při prvním exportu vyberte cestu, kam se má exportní 

soubor uložit, a klepněte na tlačítko OK. 

 

V programu KrBo postupujte dle návodu na import jídelního lístku. 

2.11 Jak sledovat alergeny? 

Pro sledování alergenů na jídelních lístcích nastavte volbu Sledovat alergeny. 

(Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka Nastavení modulu Stravovací část – položka 

Základní nastavení) 

Obsah alergenů v jídlech můžete sledovat pomocí tiskové sestavy. Alergeny můžete zadat u položek 

skladu potravin v modulu Sklady. 

2.12 Jak upravit tisk podpisů na jídelním lístku? 

V tiskových sestavách Jídelní lístek si můžete 

nastavit texty, které se budou tisknout pod 

jídelním lístkem. Pokud texty nevyplníte, 

nebudou se tisknout.  (Kde? Úvodní okno – 

tlačítko Nastavení – položka Nastavení 

modulu Stravovací část – položka Tisk 

jídelních lístků)  
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2.13 Jaké existují tiskové sestavy? 

 

Pro tisk jídelních lístků máte k dispozici tyto tiskové sestavy: 

Jídelní lístek I – IV Tisk jídelních lístků od-do dle kategorií a druhů jídel  

Alergeny Tisk alergenů na jídelních lístcích 

 

Pro tisk výdejek máte k dispozici tyto tiskové sestavy: 

Výdejka potravin Tisk vybraných výdejek potravin 

Výdejka dle druhů jídel Výdejky rozdělené dle druhu jídel 

Rozpis pro kuchyň Rozpis výdejky dle jídel a počtu porcí  

Kontrola odepsaných výdejek 
Přehled odepsaných výdejek s výdejkami skladu za dané 
období 

 

Pro tisk spotřeby a stravovacích norem máte k dispozici tyto tiskové sestavy: 

Odepsaná výdejka – dle jídel Přehled porcí a cen jídel ve výdejce, která je již odepsaná 

Počty skutečně odebraných porcí Počty skutečně odebraných porcí za každý druh jídla 

Porovnání počtu strávníků 
Porovnání počtu strávníků v JL s přehledem přítomnosti a 

objednávkami stravy 

Rozbor spotřeby za den 
Přehled skutečné spotřeby potravin za den dle podkategorií 
strávníků 

Rozbor spotřeby za období dle druhů 

jídel 

Přehled skutečné spotřeby potravin za dané období dle 

druhů jídel 

Plánovaná spotřeba na jednu porci 
Plánovaná spotřeba potravin na jednu porci dle podkategorií 

strávníků 

Přehled spotřeby za období 
Rozbor skutečné spotřeby potravin za dané období dle 
podkategorií strávníků 

Přehled spotřeby za období - výběr 

podkategorií 

Přehled skutečné spotřeby potravin za dané období a 

vybrané podkategorie strávníků 

 

Dále máte k dispozici tyto tiskové sestavy: 

Receptury jídel Výpis receptur pro vybraná jídla 
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3. Nutriční hodnoty 

Tato část popisuje sledování nutričních hodnot jídel v jídelním lístku a ve výdejce. Nutriční hodnoty je 

možné sledovat ihned při sestavování jídelního lístku a upravovat tak skladbu jídel pro jednotlivé diety. 

Dále lze sledovat nutriční hodnoty jídel na základě skutečně vydaných a tedy spotřebovaných položek 

na výdejce.  

3.1 Jak zapnout sledování nutričních hodnot? 

Sledování nutričních hodnot je nutné nejdříve zapnout a nastavit. (Kde? Úvodní okno – tlačítko 

Nastavení – položka Nastavení modulu Stravovací část – položka Nutriční hodnoty) 

 

Pomocí volby Používat nutriční 

hodnoty se zaktivní práce 

s nutričními hodnotami v celém 

modulu. V přehledu položek 

pak zvolte ty hodnoty, které 

chcete sledovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP: Chcete-li změnit pořadí jednotlivých nutričních hodnot, označte požadovanou nutriční 

hodnotu a klepněte na tlačítko Přesunout nahoru  nebo Přesunout dolů .  

3.2 Jak nastavit nutriční hodnoty? 

Pro správnou funkčnost programu je nutné nutriční hodnoty nastavit u jednotlivých položek skladu. 

Otevřete okno pro zadání nutričních hodnot. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka 

Číselníky – položka Nutriční hodnoty potravin)  

Označte požadovanou surovinu a klepněte na tlačítko Opravit . Nutriční hodnoty se zadávají vždy 

na 100g. Proto je nutné zadat hmotnost skladové položky s ohledem na měrnou jednotku (např. 1ks 

rohlíku váží 40g). Do zelených buněk doplňte jednotlivé hodnoty vztažené na 100g suroviny.  
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Program nabízí seznam nutričních hodnot 

nejčastěji používaných surovin, které můžete při 

zadávání použít. Klepněte na tlačítko Načíst 

hodnoty z číselníku, vyhledejte požadovanou 

surovinu a pomocí tlačítka OK načtěte její nutriční 

hodnoty z předdefinovaného číselníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIP: Pokud položka nemá zadány nutriční hodnoty, zobrazuje se před jejím názvem ikona . 

Stejná ikona se zobrazuje i u receptur, které obsahují položku bez zadaných nutričních hodnot, 

což může vést ke zkreslení celkový nutričních hodnot jídla. 

 

 

TIP: Nutriční hodnoty můžete také nastavit při přidávání skladové položky do skladu potravin 

v modulu Sklady. 
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3.3 Jak upravit koeficient spotřeby nutričních hodnot? 

Ne vždy se surovina předkládá strávníkovi v celém množství dle 

receptury. Např. pokud přidáme do receptury na 10 porcí 1l oleje 

(pro smažení), potom se pro každou porci započetly nutriční 

hodnoty 1dcl oleje, což je samozřejmě nepřiměřeně mnoho. Proto 

je možné zadat koeficient spotřeby nutričních hodnot, který 

udává, kolik procent z množství položky se započítá do nutričních 

hodnot receptury. Tento koeficient je přednastaven na hodnotu 100%, tím se k receptuře přičtou 

nutriční hodnoty položky podle její celé hmotnosti v receptuře. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení 

– položka Číselníky – položka Jídla a receptury – tlačítko Přidání, Oprava položky) 

 

 

TIP: Položka s koeficientem spotřeby nutričních hodnot jiným než 100% je v zobrazení 

receptur a ve výdejce zvýrazněna fialovou barvou na pozadí. 

 

3.4 Jak sledovat nutriční hodnoty? 

Nutriční hodnoty pro vybraný jídelní lístek lze sledovat na záložce Rozbor. (Kde? Úvodní okno – 

tlačítko Otevřít jídelní lístek – karta Rozbor – volba Dle nutričních hodnot) 
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Při zobrazení Dle nutričních hodnot se nabízí rozbor nutričních hodnot jídelního lístku pro jednotlivé 

podkategorie strávníků. V případě, že je nabízeno pro daný druh jídla více variant, jsou nutriční 

hodnoty počítány váhovým průměrem podle počtu porcí jednotlivých variant. Informace o nutričních 

hodnotách jídelního lístku jsou dostupné ihned během jeho sestavování. Poté, co byla založena 

výdejka, se v rozboru zobrazují nutriční hodnoty na základě skutečně vydaných potravin.  

 

3.5 Jaké existují tiskové sestavy? 

Nutriční hodnoty lze v tiskových sestavách sledovat buď z pohledu jídelního lístku, 

nebo se zohledněním úprav ve výdejce. 

 

Pro tisk nutričních hodnot máte k dispozici tyto tiskové sestavy: (Kde? Tiskový manažer – skupina 

Nutriční hodnoty) 

Nutriční hodnoty za den 
Nutriční hodnoty na 1 porci pro jídelní lístek nebo výdejku 

na daný den 

Nutriční hodnoty dle druhů jídel Přehled nutričních hodnot dle druhů jídel za dané období 

Nutriční hodnoty dle variant jídel 
Přehled nutričních hodnot dle variant jednotlivých druhů 

jídel 

Přehled nutričních hodnot za období Přehled nutričních hodnot za dané období 

Nutriční hodnoty jídel 
Nutriční hodnoty na 1 porci pro vybraná jídla a jejich 

receptury 

 

 

 

TIP: Nutriční hodnoty lze také tisknout u jednotlivých jídelních lístků. Pro zobrazení nutričních 

hodnot na jídelním lístku vyberte volbu Zobrazit nutriční hodnoty. 

 

 



 34 

4. Objednávka stravy 

Tento nástroj slouží k objednávání stravy pro zaměstnance a cizí strávníky. Pokud se objednávka 

stravy zadává denně, lze ji využít pro načtení počtu porcí do jídelního lístku (obdobně jako načítání 

počtu porcí z Přehledu přítomnosti v modulu Sociální část). Objednaná strava se současně 

zaznamenává v nástroji Vyúčtování stravného jako předpis pro platby za daný měsíc. 

4.1 Jak nastavit typy jídel? 

Nejdříve je potřeba stanovit všechny typy a ceny jídel. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – 

položka Číselníky – položka Typy jídel pro platby za stravu) 

 

V levé části jsou vypsány typy 

jídel, v pravé části jsou 

zobrazeny ceny vybraného 

jídla. 

  

Pro zadání nového typu 

klepněte na tlačítko Přidat 

, které se nachází vlevo 

pod seznamem typů jídel. 

Zadejte Název a pokračujte 

tlačítkem Další >. Nyní do 

zelených buněk zadejte složení 

ceny jídla, které je platné od 

vybraného měsíce. Pro 

výpočet výsledné ceny za jídlo 

platí tento vzorec: 

 

Suroviny + Režie – Příspěvek (1,2,3) + Příplatek (1,2,3) + Zaokrouhlení = Cena typu jídla 

 

Program umožňuje zadat až 3 příspěvky a 3 příplatky. Každý příspěvek a příplatek si můžete libovolně 

pojmenovat (např. příspěvek FKSP apod.) (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka Nastavení 

modulu Stravovací část – sekce Platby) 

 

 

TIP: Budete-li v budoucnu chtít zadat nové ceny platné od určitého měsíce, tak pouze 

klepněte na tlačítko Přidat , které se nachází vpravo pod seznamem Cena typu jídla, 

a přidejte nové složení ceny jídla. 
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4.2 Jak vytvořit seznam strávníků? 

Otevřete si číselník strávníků. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka 

Strávníci) 

 

V levé části jsou 

vypsáni všichni 

strávníci, v pravé části 

jsou zobrazeny typy 

jídel, které daný 

strávník může odebírat. 

 

Pro zadání nového 

strávníka klepněte na 

tlačítko Přidat , 

které se nachází vlevo 

pod seznamem 

strávníků. Zadejte 

Jméno/název strávníka a Skupinu, do které jej chcete zařadit (např. Zaměstnanci, Cizí apod.). Položka 

Skupina slouží pro lepší organizaci strávníků při zadávání plateb a v tisku. Pokračujte tlačítkem Další >. 

Nyní zatrhněte pouze ty typy jídel, které může daný strávník odebírat. 

 

4.3 Jak objednávat stravu? 

Otevřete si okno Objednávka stravy. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Operace – položka Objednávka 

stravy) 

 

V pravé horní části 

okna vyberte měsíc 

a rok, ve kterém 

chcete objednávat 

stravu. V prostřední 

části je v řádcích 

zobrazen seznam 

strávníků, ve 

sloupcích jsou 

zobrazeny jednotlivé 

dny v měsíci. Pokud 
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má strávník na daný den objednanou stravu, je v buňce zobrazeno zatržítko . 

 

Objednávat stravu můžete dvěma způsoby: 

 označit buňku (nebo více buněk jednoho strávníka), klepnout 

pravým tlačítkem do vybrané oblasti, zvolit položku Detaily 

a do otevřeného okna zadat počet k jednotlivým typům jídel. 

Do všech označených buněk bude vložena objednávka 

zadaného počtu jídel. Jednotlivou buňku lze rovněž otevřít 

poklepáním levým tlačítkem myši nebo stiskem tlačítka Enter. 

 nejdřív v levém horním rohu okna vybrat konkrétní typ jídla 

(např. Oběd zaměstnanci), tím se změní hlavní přehled objednaných jídel – místo zatržítek 

budou zobrazeny přímo objednané počty vybraného typu jídla. Nyní můžete rovnou zadávat 

počty jídel pro každého strávníka (editovatelné buňky jsou zobrazeny světle zelenou barvou). 

Můžete rovněž označit větší oblast (i pro více strávníků), klepnout do vybrané oblasti pravým 

tlačítkem, zvolit položku Detaily a do otevřeného okna zadat počet. Do všech označených 

buněk bude vloženo zadané číslo. 

 

 

 

TIP: Smazat objednávku jídla můžete pomocí tlačítka Delete nebo klepnout do vybrané oblasti 

pravým tlačítkem a zvolit položku Vymazat. 
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Program umožňuje náhled na poslední změnu v objednávce stravy. Nástroj zobrazí datum 

změny, kdo změnu provedl a odkud byla změna provedena. 

(Kde? Hlavní okno modulu Stravovací část – tlačítko Operace – Objednávka stravy – 

kontextová nabídka nad jménem strávníka – poslední změna) 

4.4 Jak označit více dní naráz? 

Chcete-li označit souvislou oblast (např. celý týden jednoho strávníka), 

klepněte levým tlačítkem myši na první buňku oblasti (levý horní roh), 

podržte klávesu Shift a klepněte levým tlačítkem myši na poslední buňku 

oblasti (pravý dolní roh).  

 

Chcete-li označit nesouvislou oblast (např. několik různých strávníků), podržte 

klávesu Ctrl a klepnutím levým tlačítkem myši označte požadované dny. 

 

Pro označení celého dne klepněte levým tlačítkem na záhlaví sloupce s číslem dne. 

Pro označení celého měsíce resp. pouze pracovních dní klepněte pravým tlačítkem na jméno strávníka 

a vyberte položku Označit celý měsíc resp. Označit pracovní dny.  

 

 

TIP: Chcete-li zkopírovat objednávku stravy z jednoho dne do následujícího, klepněte pravým 

tlačítkem na záhlaví sloupce kopírovaného dne a vyberte položku Zkopírovat objednávku 

stravy na den. 

 

4.5 Jak načíst objednávky strávníků z modulu Zaměstnanci 

Objednávku stravy lze načíst dle plánu směn zaměstnanců z modulu Zaměstnanci pomocí hromadného 

nástroje. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Operace – položka Objednávka stravy – tlačítko Operace – 

položka Načíst z modulu Zaměstnanci) 

 

Vyberte období, za které mají být jídla načtena, a zvolte, jaké 

jídlo má být objednáno pro jednotlivé skupiny směn. Pro 

vybraná jídla se strávníkům objedná jedna porce, varianta 1. 

Pokud má strávník přiděleno více typů jídel téhož druhu 

(např. oběd s příplatkem zaměstnavatele a bez příplatku), 

pak se objedná první jídlo dle pořadí v číselníku typů jídel. 

 

 

TIP: Hromadné zadání variant pro jednoho strávníka na celý měsíc. (Kde? Hlavní okno modulu 

Stravovací část – tlačítko Operace – Objednávka stravy – kontextová nabídka nad jménem 

strávníka – Výběr variant)  
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4.6 Jak zadat platbu za objednanou stravu? 

Pokud u strávníků požadujete zaplacení ihned při objednání stravy na určité období, můžete zadat 

platbu za stravu přímo z okna objednávky stravy. Pro vytvoření platby označte oblast, za kterou 

chcete vytvořit platbu, klepněte pravým tlačítkem do vybrané oblasti, zvolte položku Zadat platbu. 

Otevře se okno pro přidání platby, ve kterém bude předvyplněná 

částka a text dle objednávek ve vybrané oblasti. Zkontrolujte 

informace o dokladu a platbu uložte tlačítkem OK. 

 

Chcete-li zobrazit seznam 

plateb strávníka, klepněte 

pravým tlačítkem na řádek 

s klientem a zvolte položku 

Platby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIP: Chcete-li vytisknout pokladní doklad, klepněte na tlačítko Tisk pokladního dokladu . 

4.7 Jak určit varianty, které budou strávníci odebírat? 

Pokud mají strávníci na výběr mezi více variantami jídel (např. výběr ze dvou obědů), můžete každý 

den v Objednávce stravy označit, jaké varianty jídel budou strávníci odebírat. Tyto počty se pak 

správně načítají do Jídelního lístku k jednotlivým variantám. 

 

1. Hromadné nastavení variant jídel více strávníkům na určitý den 

Nejdřív označte libovolnou buňku ve sloupci daného dne, u kterého chcete vybírat varianty a klepněte 

na tlačítko Výběr variant, které se nachází ve spodní části okna Objednávka stravy. 
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Program automaticky předpokládá výběr první varianty, pokud není zadáno jinak. V levé části jsou 

vypsáni všichni strávníci, kteří v daný den mají zadáno jídlo, v pravé části jsou zobrazeny ty druhy 

jídel, které mají v jídelním lístku víc než jednu variantu. Před názvem varianty je zobrazeno 

identifikační číslo (1,2,3…), které se zapisuje ke každému klientovi do příslušného sloupce.  

 

Pro hromadné zadání jedné varianty více strávníkům klepněte na tlačítko Operace a zvolte položku 

Hromadně zadat variantu.  

 

2. Hromadné nastavení variant jídel na celý měsíc pro jednoho strávníka 

V Objednávce stravy klepněte na strávníka pravým tlačítkem myši 

a v kontextové nabídce zvolte možnost Výběr variant.  

 

Otevře se okno s měsíčním přehledem typů jídel, které má strávník 

přiřazené v číselníku strávníků a které má již objednané. 
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V dolní části okna se zobrazují varianty jídel pro danou podkategorii strávníka dle označeného typu 

jídla v horní části okna. Při zvolení volby Zobrazit celý jídelní lístek se vypíše celý jídelní lístek pro 

podkategorii strávníka. 

 

Pro objednávku varianty typu jídla z jídelního lístku na daný den zapisujte do buněk čísla variant. 

Pokud je zadaná varianta jídla která neexistuje v jídelním lístku, buňka se podbarví červenou barvou.  

 

 

TIP: V případě, že pro strávníka chcete objednat kombinaci variant 1+2, zapište do buňky 

číslo 12.  

4.8 Jak propojit Objednávku stravy s jídelním lístkem? 

Pokud vytváříte objednávku jídel denně, můžete do jídelního lístku 

rovnou přenášet počty porcí zaměstnanců a cizích strávníků. Načtení 

počtů porcí provedete v jídelním lístku pomocí tlačítka Operace – 

položka Hromadně zadat porce – Z objednávky stravy. 

 

Nejdříve je potřeba nastavit pro každý typ jídla, kterému druhu jídla 

z jídelního lístku odpovídá (např. typ Oběd zaměstnanci odpovídá 

druhu Oběd apod.). Otevřete si číselník typů jídel a proveďte opravu 
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jednotlivých typů jídel. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka Typy jídel 

pro platby za stravu) 

 

Dále je potřeba určit pro každého strávníka, do které 

podkategorie v jídelním lístku náleží, tj. do které 

podkategorie se budou načítat počty porcí (např. 

zaměstnanci budou propojeni s podkategorií ZAM 

(Zaměstnanci)). Otevřete si číselník strávníků 

a proveďte opravu jednotlivých strávníků. (Kde? 

Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka Strávníci) 

 

Strávníci by měli být propojeni pouze s podkategoriemi, které jsou určeny pro zaměstnance nebo cizí 

strávníky – v žádném případě nepropojujte strávníka s podkategorií určenou pro klienty. Při načtení 

počtu porcí do jídelního lístku by mohlo dojít k nechtěnému smazání již zadaných počtů porcí 

u klientů. 
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4.9 Jak nastavit stravovací systém pro klienty? 

Na začátku je potřeba udělat několik nastavení, se kterými vám rádi pomůžeme. Na telefonním čísle: 

+420 543 213 606, nebo napište na email: servis@iscygnus.cz a my se vám ozveme. 

 

 

Do seznamu strávníku se po kliknutí na tlačítko Načíst klienty  nahrají klienti, kteří mají v Přehledu 

přítomnosti (Kde? Hlavní okno modulu Sociální část – tlačítko Hromadné operace – volba 

Nepřítomnost – volba Přehled přítomnosti) k dnešnímu dni platnou dietu. Dieta ze Sociální čísti musí 

být propojena s podkategorií ze stravovacího modulu. (Toto nastavení vám provedou konzultanti firmy 

IreSoft) 

 

Po synchronizaci (C1, C2) či komunikaci s SS2 se zobrazuje dieta (podkategorie). Při komunikaci s SS2 

se odesílají pouze autorizovaní klienti.  

4.9.1 Jak autorizovat strávníka 

V Číselníku strávníku na záložce Klienti vybereme klienta, 

kterého chceme autorizovat a klineme na tlačítko Opravit 

. Otevře se nám okno Oprava strávníka. Vybereme 

volbu Strávník autorizován nastavíme způsob ověření a 

nahrajeme identifikační údaje.  

mailto:servis@iscygnus.cz
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4.10 Jaké existují tiskové sestavy? 

Pro tisk objednávek stravy máte k dispozici tyto tiskové sestavy: (Kde? Tiskový manažer – skupina 

Objednávka stravy) 

Počty objednaných jídel Počty jídel za dané období pro jednotlivé druhy jídel. 

Přehled objednávek stravy Měsíční přehled objednaných jídel dle druhů nebo typů jídel. 

Výběr variant jídel Přehled výběru variant jídel a počtu porcí za vybraný den. 

Měsíční přehled výběru variant jídel Přehled výběru variant pro vybrané strávníky za daný měsíc. 

Porovnání docházky s objednávkou 
stravy 

Porovnání docházky s objednávkou stravy s možností 

zvýraznit dny, kdy objednávka stravy nesouhlasí 
s přítomností zaměstnance. Rovněž lze nastavit zvýraznění 

minimální odpracované doby zaměstnance (nastavení 
tiskové sestavy), aby vznikl nárok na příspěvek na jídlo. 

Stravenky Tisk stravenek pro zaměstnance a cizí strávníky. 
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5. Objednávka stravy v modulu Můj Cygnus  

Tento nástroj slouží zaměstnanci pro objednávání stravy. Zaměstnanec musí patřit mezi aktivní 

strávníky a může si stravu objednávat pouze na dny, pro které existuje Jídelní lístek. Objednávka 

stravy zaměstnance se zohledňuje v příslušném jídelním lístku u dané podkategorie. Zaměstnanec 

může nahlížet do svých objednávek 5 týdnů před aktuálním datem a 5 týdnů po aktuálním datu.  

5.1 Jak nastavit objednávku stravy pro modul Můj Cygnus? 

Otevřete Číselník strávníků, přidejte zaměstnance mezi aktivní strávníky a vyberte mu typy jídel, které 

bude odebírat. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Nastavení – položka Číselníky – položka Číselník strávníků 

– sekce Odebírané typy jídel - tlačítko Opravit)  

 

Právo na objednávku stravy 

prostřednictvím modulu Můj 

Cygnus nastavte v okně 

Nastavení IS. Otevřete okno 

Nastavení IS, zobrazte si sekci 

Modul Můj Cygnus a levým 

tlačítkem myši zatrhněte 

položku Objednávka stravy. 

(Kde? Hlavní okno – tlačítko 

Nastavení IS – sekce Můj 

Cygnus – položka Objednávka 

stravy) 

 

Pro nastavení možnosti 

objednávání dvou variant 

jednoho druhu jídla si otevřete 

okno Nastavení, vyberte sekci 

Objednávka stravy a levým 

tlačítkem myši zatrhněte 

položku Povolit objednání dvou 

variant jídel. (Kde? Úvodní 

okno – tlačítko Nastavení – 

sekce Objednávka stravy – 

položka Povolit objednání dvou 

variant jídel) 
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5.2 Jak objednávat stravu v modulu Můj Cygnus? 

Otevřete si okno Objednávka stravy.  (Kde? Úvodní okno modulu Můj Cygnus – tlačítko Objednávka 

stravy) 

 
 

Vyberte den, na který si chcete objednat stravu. V týdenním přehledu se zobrazují směny z Měsíčního 

plánu pro dané dny. V pravé části okna se zobrazuje nabídka jídel z Jídelního lístku pro dané 

podkategorie. V této části si vyberete, která jídla chcete v daný den odebrat. Zvolené jídlo vyberete 

prostřednictvím levého tlačítka myši v řádku, který je označen modře, a ve sloupci se zatržítkem . 

 

Objednávky stravy můžete měnit pouze pro aktuální den a následující dny. Nelze měnit objednávky 

pro den, pro který je Jídelní lístek už uzamčen a taktéž nelze měnit objednávky stravy pro dny, pro 

které jsou objednávky stravy uzavřeny. 

 

 

TIP: Svoji objednávku pro vybraný týden si můžete vytisknout prostřednictvím tlačítka Tisk 

. 
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6. Vyúčtování stravného 

Tento nástroj slouží k vyúčtování stravného a zadávání plateb za stravu u zaměstnanců a cizích 

strávníků v daném měsíci. Předpisy jsou vypočteny automaticky na základně objednané stravy 

v nástroji Objednávka stravy. Předpis je porovnán s přijatými a vrácenými platbami a je vypočten 

přeplatek či nedoplatek. Ke každé platbě lze jednoduše vytisknout pokladní doklad. Pro evidenci plateb 

je potřeba vytvořit číselník typů jídel a číselník strávníků. 

 

Vyúčtování stravného se skládá z následujících položek: 

Převedeno 
Při založení měsíce se automaticky načte přeplatek/nedoplatek 
z předešlého měsíce. 

Platby Evidence přijatých a vrácených plateb.   

Předpis 
Předepsaná částka za stravu na daný měsíc, počítá se automaticky podle 

objednaných jídel v nástroji Objednávky stravy. 

+/- Porovnání předpisů s platbami 

 

Mezi položkami pak platí následující vzorec: 

Převedeno + Přijaté platby – Vrácené platby – Předpis = Přeplatek/nedoplatek 

6.1 Jak pracovat s oknem Vyúčtování? 

Otevřete si okno Vyúčtování stravného. (Kde? Úvodní okno – tlačítko Operace – položka Vyúčtování 

stravného)  
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V pravé horní části okna vyberte měsíc a rok, ve kterém chcete zadávat platby. V prostřední části je 

zobrazen seznam strávníků. V pravé části jsou zobrazeny informace týkající se vybraného strávníka.  

 

Sloupce Platby a Předpis lze editovat přes otevřené editační okno (poklepejte levým tlačítkem myši, 

stiskněte klávesu Enter nebo klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku Detaily). 

 

Chcete-li založit nový měsíc, klepněte na tlačítko Operace a vyberte položku Založit měsíc …. Tímto 

krokem se zpřístupní vyúčtování pro daný měsíc a budou načteni všichni strávníci. Pokud vložíte 

strávníka do číselníku až po založení měsíce, je nutné pro jeho zobrazení aktualizovat seznam 

strávníků tlačítkem Znovu načíst seznam strávníků. 

 

 

TIP: Pokud u některých strávníků v daný měsíc neevidujete stravu, platby ani převod 

z předešlého měsíce, můžete tyto strávníky skrýt volbou Skrýt strávníky s nulovými částkami. 

 

Při výpočtu se zohledňují hodnoty ve sloupci Převedeno – jsou to přeplatky a nedoplatky z předešlých 

měsíců, které nebyly vyplaceny nebo vybrány. Chcete-li tuto hodnotu přepsat, klepněte pravým 

tlačítkem na buňku ve sloupci Převedeno a zvolte položku Opravit převod z minulého měsíce. 

 

Počty odebraných porcí ovlivňující výši předpisu lze v případě potřeby ručně přepsat. Klepněte pravým 

tlačítkem na buňku a zvolte položku Ruční editace. Ručně opravená buňka bude označena ikonou 

klíčku .  

 

 

TIP: Strávníky lze řadit podle skupiny, názvu nebo osobního čísla. V seřazeném sloupci lze 

vyhledávat. Šířku jednotlivých sloupců si můžete libovolně upravit. 

 

Strávníky lze filtrovat dle různých kritérií. Chcete-li vybrat pouze určité strávníky, klepněte na tlačítko 

Filtr . 

 

Pro částky v sloupci Předpis lze nastavit v Nastavení modulu Stravovací část, zda se mají 

zaokrouhlovat matematicky, nahoru, dolů nebo se nemají zaokrouhlovat. (Kde? Úvodní okno – tlačítko 

Nastavení – položka Nastavení modulu Stravovací část – skupina Objednávka stravy)  
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6.2 Jak zadávat platby? 

Platby můžete zadávat třemi způsoby: 

 v okně Vyúčtování stravného (Kde? Hlavní okno – tlačítko Operace – položka Vyúčtování 

stravného – poklepat levým tlačítkem na buňku ve sloupci Platby) 

 v okně Objednávka stravy (Kde? Hlavní okno – tlačítko Operace – položka Objednávka stravy – 

poklepat levým tlačítkem na buňku a vybrat položku Platby) 

 pomocí nástroje Platby (Kde? Hlavní okno – tlačítko Operace – položka Vyúčtování stravného – 

položka Platby) 

 

Doklady jsou automaticky číslovány dle stejných 

pravidel jako finanční depozita v modulu Sociální 

část. V nastavení stravovacího modulu si můžete 

upravit formát číselné řady (Kde? Hlavní okno – 

tlačítko Nastavení – položka Nastavení modulu 

Stravovací část – sekce Platby)  

 

Částka platby může být kladná i záporná. Kladná 

částka znamená, že jste obdrželi platbu – bude se 

tisknout Příjmový doklad. Záporná částka znamená, že jste strávníkovi částku vyplatili (např. 

přeplatek) – bude se tisknout Výdajový doklad.  

 

Chcete-li zadat platbu pro konkrétního strávníka, poklepejte v okně Vyúčtování stravného levým 

tlačítkem na buňku ve sloupci Platby – zobrazí se okno s přehledem plateb strávníka. Klepněte na 

tlačítko Přidat  a zadejte přijatou 

platbu.  

 

Další způsob, jak zadávat platby, je 

z okna Platby. (Kde? Hlavní okno 

modulu Stravovací část – tlačítko 

Operace – položka Vyúčtování 

stravného - tlačítko Operace – 

položka Platby)  

 

Klepněte na tlačítko Přidat . 

Zobrazí se seznam strávníků. 

Chcete-li hromadně zadat platbu ve 

výši předpisu, přeplatku, nebo 
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nedoplatku, klepněte na tlačítko Operace. Poté, co vepíšete do sloupce Příjem částky všem, kterým 

chcete zapsat přijatou platbu, pokračujte tlačítkem Další. Zadejte informace o dokladu a platby uložte 

tlačítkem OK. 

 

 

TIP: Vytvořený doklad můžete hromadně opravit nebo smazat, čímž dojde k opravě nebo 

odebrání platby u jednotlivých strávníků. Označte požadovaný doklad a klepněte na tlačítko 

Opravit , popř. Odebrat . Chcete-li pokladní doklad vytisknout, klepněte na tlačítko 

Tisk pokladního dokladu . 

6.3 Jak používat pokladnu? 

V případě, že používáte hotovostní pokladnu pro platby za stravu, můžete použít nástroj Pokladna. 

Pokladna umožňuje dotace a antidotace (tj. převod peněz na pokladnu a opačně) a jednotlivé příjmy 

a výdaje, které budou vždy svázány s konkrétním strávníkem. Pokud např. strávník zaplatí určitý 

obnos, program vytvoří pohyb jak v platbách, tak v pokladně. Tento způsob vedení plateb si můžete 

zvolit v nastavení modulu Stravovací část. (Kde? Hlavní okno – tlačítko Nastavení – položka Nastavení 

modulu Stravovací část – sekce Pokladna – Způsob používání plateb ve vyúčtování stravného – 

položka Pohyby přes pokladnu) 

 

Každá platba učiněná ve vyúčtování stravného zároveň vygeneruje související pohyb na pokladně. 

Pokud budete takovou platbu dodatečně opravovat, program provede opravu pohybu na pokladně 

automaticky. 

 

Pro zobrazení pokladny klepněte v přehledu plateb za vyúčtování stravného na tlačítko Pokladna. Na 

pokladně můžete provádět dotaci tak, že zadáte příjem do pokladny tlačítkem Přidat . Tento 

pohyb u sebe nebude mít vypsán žádného strávníka. Výdaje z pokladny, které mají u sebe zapsaného 

strávníka, označují existenci související platby za vyúčtování stravného daného strávníka.  

 

6.4 Jaké existují tiskové sestavy? 

Pro tisk vyúčtování stravného máte k dispozici tyto tiskové sestavy: (Kde? Tiskový manažer – skupina 

Vyúčtování stravného – Vyúčtování stravného) 
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Vyúčtování pro strávníky 
Tisková sestava určená pro strávníka. Možnost rozepsat 

výpočet předpisu a rozepsat jednotlivé platby. 

Rozpis vyúčtování stravného 
Přehled vyúčtování stravy (převedeno, platby, předpis, +/-) 

za daný měsíc. 

Přehled vyúčtování stravného za 
období 

Přehled plateb za období s výběrem strávníků 

Přehled objednané stavy Přehled objednané stravy strávníků 

Souhrn objednané stavy Souhrn objednané stavy podle typu jídla 

Rozpis objednané stavy 
Rozpis objednané stravy podle složení ceny jídla – po 

skupinách, nebo typech jídel 

 

Pro tisk plateb máte k dispozici tyto tiskové sestavy: (Kde? Tiskový manažer – skupina Vyúčtování 

stravného – Platby) 

Pokladní doklad Tisk příjmového nebo výdajového dokladu plateb stravného. 

Přehled plateb – dle strávníka 
Přehled plateb strávníka za daný měsíc pro vybrané 

strávníky. 

Přehled plateb – dle dokladu Přehled plateb za daný měsíc podle dokladů. 

 

Pro tisk pohybů na pokladně máte k dispozici tyto tiskové sestavy: (Kde? Tiskový manažer – skupina 

Vyúčtování stravného – Pokladna) 

Pokladní doklad Tisk příjmového nebo výdajového dokladu plateb stravného. 

Pohyby – dle dokladu Podrobný výpis dokladů na pokladně za dané období. 

Pokladní deník Celkové příjmy a výdaje na pokladně za dané období. 

 

 


