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Sklad 
Sklad představuje jednu z nejdůležitějších kapitol tohoto manuálu. Pořádek ve skladovém hospodářství 
je základním předpokladem správného fungování celého programu. Proto doporučujeme této kapitole 
věnovat velkou pozornost. 

Veškeré zboží, které lékárna nakoupí, musí být někde evidováno. To znamená, že někde o něm musí 
existovat jasné údaje, které se stávají podkladem pro účetnictví. Pro tento účel je v programu Lekis 
zřízena skladová karta a její položky, tj. jednotlivé přijaté dodávky zboží. 

Skladová karta je základním stavebním kamenem celého programu. Slouží v programu k tomu, aby se 
na ní evidovaly veškeré informace o zboží, které se dají rozdělit na dvě skupiny: 

 Základní popisné informace o zboží (název, výrobce, kód SÚKLu, normy, sazby DPH,…), které jsou  
uvedeny na vlastní skladové kartě 

 Kompletní údaje o každé dodávce konkrétního zboží (ceny, množství, dodavatel, číslo dodacího 
listu, datum příjmu…), které jsou uvedeny v položkách skladové karty. 

Jak zjistíte dále, Lekis pro Windows nabízí komplexní pohled na data, a to jak v modulu Sklad, tak 
i v dalších modulech. Uživatel zjistí v jednom jediném okně o zboží vše potřebné. Název, množství na 
skladě, SÚKL, organizační zařazení, mnoho posledních příjmů, detail vybraného příjmu, atd. Přesunem 
na jinou skladovou kartu se všechny tyto informace automaticky obnoví.  
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Seznam skladových karet 
Modul Sklad je přístupný volbou z hlavního menu sklad/skladové karty, nebo stiskem klávesové zkratky 
CTRL+SHIFT+S či volbou „Sklad“ v Navigátoru. 

 

V základním zobrazení modulu Sklad je okno rozděleno na 3 základní části-viz obrázek: 

 1. Seznam hlaviček skladových karet (horní seznam) 

 2. Seznam položek aktuální skladové karty (seznam vlevo dole) 

 3. Detail aktuální položky skladové karty (informace vpravo dole) 

 

V horní části modulu sklad se nachází filtrovací lišta, pomocí které můžete ovlivnit zobrazení 
skladových karet. Můžete vyfiltrovat: 

 Zobrazení zboží pouze v jednotlivých skladech, či všechny sklady (pokud používáte více skladů) 

 Vypnout/zapnout zobrazení nepoužívaných skladových karet 

 Vypnout/zapnout zobrazení prázdných skladových karet 

 Skrýt nulové položky skladových karet před uvedeným datem 

 Zobrazit pouze skladové karty, na jejichž položce je uvedena daná prodejní cena. 
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Každý z filtrů (či jejich kombinaci) aplikujete tlačítkem , filtr zrušíte tlačítkem . 

Navigátor 
V levé části obrazovky se nachází tzv. navigátor. Ten obsahuje výběr nejčastěji používaných funkcí, 
které jsou dostupné v daném modulu, v tomto případě modulu Sklad. Navigátor obsahuje tato 
tlačítka/funkce: 

Založení SK  Založení nové skladové karty 

Nový NR   Vytvoření nového naturálního rabatu na položce skladové karty 

Rozpočítání  Rozpočet množství na položce SK 

Nový přesun  Umožňuje přesunout položku skladové karty na jinou skladovou kartu 

Obraty na SK  Zobrazí obraty (příjmy, výdeje) na příslušné skladové kartě 

Informace o cenách Obsahuje informace o prodejních cenách, doplatcích, úhradě 

Hledání chyb v cenách Okno, ve kterém můžete vyhledávat chyby či vlastnosti na skladových 
kartách či jejich položkách, jako např. nákupní cena>prodejní cena, záporné 
množství na položce… Viz dále, kapitola Hledání chyb v cenách. 

Objednávka SK  Rychlá ruční objednávka (též klávesou F3) 

 

 

Seznam hlaviček skladových karet 
 Popis sloupců 

Vybráno   Vybráno (jednotlivé či hromadné označování skladových karet) 

SÚKL   Kód SÚKL skladové karty 
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MjL  Označení skladové karty v akci MojeLékárna (A-probíhá akce; Z-možná 
záměna; zobrazení/skrytí tohoto sloupce závisí na globální konfiguraci 
Lekisu: Nástroje/Konfigurace/Globální/MojeLékárna/Zobrazovat akční 
nabídky) 

Název   Název skladové karty 

Množství  Aktuální množství kusů přípravku na skladové kartě 

Rezervováno  Informace o počtu rezervovaných kusů přípravku 

Volně prodejný  Přípravek je/není volně prodejný 

Typ SK   Typ skladové karty 

Regulováno  Přípravek je/není regulovaný 

>D   Nákupní DPH přípravku uvedená na skladové kartě 

D>    Prodejní DPH přípravku uvedená na skladové kartě 

Metoda Metoda výpočtu prodejní ceny (IP-Individuální přirážka, SC-Stálá prodejní 
cena, GP-Podle konfigurace)  

Hodnota  Hodnota stálé prodejní ceny/individuální přirážky-dle metody výpočtu PC 

PL   Skladová karta je/není uvedena na pozitivním listě 

Skupina 1  1. Skupina skladových karet (Skupina zboží) 

Skupina 2  2. Skupina skladových karet (Organizační skupina) 

Skupina 3  3. Skupina skladových karet (Umístění) 

Pref. dodavatel  Preferovaný dodavatel přípravku 

Kritické   Kritické množství pro objednávku nastavené na SK 

Plný   Plný stav (norma) 

Opiát   Přípravek je/není evidován jako opiát 

Skupina slev  Slevová skupina uvedená na SK 

Země   Země výrobce 

Výrobce   Zkratka výrobce 

Body   Hodnota přípravku v bodech, uvedená na SK 

Za body Je-li tento parametr nastaven, nebude se při použití bodů (z bodového konta 
klienta) k úhradě přípravku používat přepočet bodů na prodejní cenu 
přípravku. K zaplacení přípravku se ale použije údaj (hodnota přípravku 
v bodech) nastavený na SK, bez ohledu na jeho aktuální cenu. V takovém 
případě, není možné přípravek uhradit body částečně. 

Párování Na skladové kartě je uvedena alespoň jedna metoda párování při příjmu 
(Podle PDK, č. kódu, kódu dodavatele; párovat a objednávat dle kódu SÚKLu) 

PDK   Kód PDK přiřazený přípravku 

#SC   ID skladové karty 

Z Skladová karta je zamčena (zahrnuta) v nějaké události (inventura, 
přecenění…). 

Barevné rozlišení v seznamu skladových karet 

Výchozí barvou písma pro zobrazení seznamu skladových karet i položek je černá. 

Pokud jsou skladové karty zobrazeny zeleným písmem, znamená to, že patří do pozitivního listu. 
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Šedým písmem jsou zobrazeny skladové karty typu Nepoužívané. 

Červené písmo u položek skladových karet znamená, že položka je uzamčena a nelze ji měnit (např. je 
zahrnuta v rezervaci, přecenění…). 

Menu Vztahy 

Slouží k tomu, aby si uživatel mohl rychle zobrazit na skladě určité údaje, vztahující se ke konkrétní 
skladové kartě/položce, a to: 

 Příjmový doklad 

zobrazí doklad, pomocí kterého byl evidován příjem konkrétní položky na sklad (dodací list, převodka, 
atd.) 

 Zámek 

pokud je skladová karta nebo její položka uzamčena, tato volba v menu zobrazí, ve které události došlo 
k jejímu uzamčení (inventura, přecenění, …) 

 KLK, MF, VZP, PDK 

pokud je přípravek obsažen v příslušném číselníku, zobrazí se jeho záznam v tomto číselníku.  


