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1. Úvod
Důvodem vzniku tohoto programu byla absence vhodného a dostupného software pro prvotní
evidenci těžby, se zaměřením na evidenci lapáků, s vazbou na problematiku vymzdívání těžebních a
přibližovacích prací a který by zohledňoval další potřeby ze stran zadavatelů prací, především pak
detailnější informace na předávaných číselnících a jejich měsíčních souhrnech. Dále byly postrádány
vhodné výstupy ke kontrole vzájemné fakturace mezi zadavatelem a dodavatelem prací.
Program je svým systémem tabulek maximálně transparentní a snadno konfigurovatelný.
Program používá pro výpočet objemu kulatiny „vzorec pro výpočet objemu bez kůry, měřeno v kůře“
(použitím tabulek je však možno použít jakýkoliv jiný postup pro výpočet objemu na základě délky a
průměru – viz. Tabulky).
Rozpis podle ceníkových kódů za číselník je:
1. poměrem celkového množství za číselník a dřevinu podle počtu oddenků v jednotlivých kvalitách
2. prostým součtem objemů za jednotlivé ceníkové kódy (pokud si je budete evidovat u každého
záznamu v číselníku)
Důrazně se však nedoporučuje používání kombinace těchto metod kvůli možnému zkreslování
výsledků.
Na evidenci číselníků (licence Číselník a Mini) navazuje i evidence Výroby (licence Výroba, Výroba+ a
Komplet) - tak jak je znáte z běžných výrobních, hmotových, odvozních a mzdových lístků. Evidence
hmoty probíhá na lokalitách P, VM, OM a ES (podle licence). Dále je zde evidence pěstební činnosti,
evidenci mezd a podkladů k fakturaci a další. Pokud je to možné, čerpá se v maximální míře z již
jednou zadaných údajů - číselníků, přičemž zůstává na uživateli, které údaje se mají do evidence
výroby přenášet a které ne. Samozřejmostí jsou i výstupy směrem k LČR – přehledy těžební i
pěstební činnosti za zadané období.
Věřím, že byť možná po prvním prozkoumání programu to pro Vás nebude to, na co jste byli
doposud zvyklí, ale že možnosti a široká variabilita programu přizpůsobit se podmínkám každého
uživatele, Vás přesvědčí o jeho užívání.
Program umožňuje řešit např. tyto situace:
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Pracujete pro různé zadavatele, kteří požadují rozdílný způsob výpočtu objemu vytěžené
hmoty podle ceníkových kódů, a to buď podle poměru oddenků v jednotlivých CK nebo
zadáním CK ke každému záznamu v číselníku
Zadavatel požadoval, aby se pro pár konkrétních porostů použilo jiné sortimentní zatřídění,
než je u dané dřeviny, délky a průměru běžné. I tuto anomálii jste v tomto programu schopni
uskutečnit.
Dodavatel používal svůj systém vymzdívání těžařů, založený na 3 podmínkách - údajích
z číselníku (např. druh těžby, hmotnatost a skupina dřevin). Tento systém chtěl rozšířit o
další podmínku. I tuto možnost Vám program dává, můžete si vybrat z 10 podmínek + jedné
Vámi definované, podle které můžete odměnu vypočítat.
Doposud používaný software neumožňoval vyvarovat se případům, aby do sumáře číselníku
nevstupovalo dříví charakteru tyčí a tyček (tak jak to vyžaduje příloha T3 pro lokalitu OM).
V LEV si můžete nastavit, na které metody měření (objem, tepl. Metoda, tyče, …) máte být
upozorněni, že by v číselníku neměly figurovat.

2. Instalace
Požadavky na systém jsou dány požadavky aplikace Access 2007 (Windows 7, Windows Vista;
Windows XP Service Pack 3)

a. Instalace Runtime Access 2007
Pro běh programu je nutno mít na počítači nainstalovaný MS Access 2007. Pokud jeho licenci
nevlastníte, nejprve si stáhněte a nainstalujte Access – runtime, který je poskytován zdarma
na stránkách www.microsoft.cz (po zadání hesla „Access 2007: Modul Access Runtime“ do
vyhledávání) nebo na stránkách www.ciselniky.eu v sekci „Ke stažení“.

b. Instalace programu LEV
Před instalací programu si prosím překontrolujte, zda je na PC, na kterém budete program
provozovat, nastaveno správné systémové datum! S chybným datem nelze provést aktivaci!
Postup instalace je ke stažení u každé vydávané verze na www.ciselniky.eu .

3. První spuštění
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a. DEMO verze
Po první instalaci je program v režimu DEMO. Vyberte jako uživatele 0 - admin a zadejte
heslo "heslo" (bez uvozovek). Program bude spuštěn v omezené verzi, to znamená, že
některé funkce programu budou omezeny a výstupy sestav budou z části znehodnoceny.
Demoverzi použijte pro seznámení se s programem, s jeho ovládáním a funkčností a s jeho
výstupy, zda odpovídají Vašim potřebám.
Všechna výchozí hesla, které bude program požadovat (přístup do tabulek, editace vybraných
tabulek), jsou "heslo" (bez uvozovek). Tato hesla lze změnit v tabulce „Firma“. Přístupové
hoeslo do programu lze každému uživateli zadat v tabulce „Uživatelé“.

b. Aktivace programu
Program můžete aktivovat zadáním Aktivačního kódu v tabulce Uživatelé. Aktivaci můžete
provést pouze pokud jste přihlášeni jako admin. Po zadání kód je nutno provést restart
programu.
Po každé instalaci programu je nutno opětovně zadat Aktivační kód (i po aktualizacích). Jedná
se o ochranu proti nelegálním uživatelům. Pro získání Aktivačního kódu je nutné zaslat
vygenerovaný Kód PC autorovi programu. Ten Vám v případě, že byl program řádně
objednán a zaplacen, zašle Kód aktivace. Kód PC naleznete v tabulce Uživatelé, u admina v
záložce "Program". Zde taky zadáte získaný Aktivační kód. Tím je program připraven pro
používání na kalendářní rok, pro který byla licence zakoupena.
Doporučený postup: program si nainstalujte, spusťte v režimu DEMO, vyzkoušejte si jeho
funkčnost (číselníky, zjednodušené odvozy, tabulky, sestavy, …) a teprve poté zažádejte o
licenci. Aktivací o zadaná data nepřijdete.

4. Popis ovládacích prvků programu

1. Pruh s jednotlivými volbami programu
 Nový číselník – otevře formulář s výběrem revíru pro založení nového číselníku
 Záznamy – otevře formulář s údaji o těžbě za vybraný číselník
 Odvoz – otevře formulář pro zjednodušený záznam odvozů
 Výroba – vstup do modulu výroba
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

 Sestavy/Export – otevře formulář se sumárními sestavami a exporty
 Tabulky – otevře formulář se seznamem tabulek – je chráněno heslem
 Servis – otevře formulář se servisními položkami
 Přepočítat – provede přepočet všech zadaných číselníků
 Kontrola – provede kontrolu všech zadaných číselníků podle nastavení chybovníku
 Zrušit filtr – pokud použijete pro hledání číselníku filtr, vymaže všechny jeho volby
 Ukončit program
Aktuálně vybraný číselník a jeho konkrétní údaje
Notifikace, jestli číselník prošel v pořádku kontrolou (OK/Chyba)
Sestava číselníku pro náhled, export do PDF nebo odeslání emailem
Seznam všech číselníků
Barevné značení pro rychlejší orientaci (Rok - bez barvy=otevřená běžná těžba,
Rok - červená=uzavřená běžná těžba, Měsíc - bez barvy=otevřené přibližování,
Měsíc - červená=uzavřené přibližování, ČísloČíselníku - zelená=lapákové číselníky)
Údaje o počtu záznamů, okénko pro rychlé hledání a pás s rychlou nápovědou při vstupu na
některé prvky programu

Filtr pro rychlejší nalezení číselníku – položky lze kombinovat. Pokud podmínce nebude
vyhovovat žádný číselník, použijte volbu „Bez filtru“ v pruhu s volbami.
Všimněte si, že u některých voleb jsou podtržena některá písmenka. To znamená, že můžete
použít klávesovou zkratku. Zmáčkněte na klávesnici levý ALT+podtržené písmenko (např. ALT+N
na titulní obrazovce programu otevře formulář pro přidání nového číselníku).
Kdy jsou data uložena?
Když upravujete data ve formuláři nebo tabulce, jsou změny uloženy automaticky při přechodu
na další záznam nebo zavření formuláře či tabulky. Když upravujete záznam, aplikace Access
zobrazí ve voliči záznamů po levé straně aktuálního záznamu symbol tužky. Při přechodu na
další záznam symbol tužky zmizí. To znamená, že změny byly uloženy.
Následující tabulka uvádí některé ze symbolů voliče záznamů, které mohou být zobrazeny.
Symbol

Význam
Tento záznam je aktuální. Byl takto uložen. Ve voliči záznamů je označen změnou
barvy.
Tento záznam je právě upravován. Změny v tomto záznamu nebyly dosud uloženy.
Tento záznam je uzamčen jiným uživatelem, nelze jej upravit.
Tento záznam je nový. Lze do něj zadat informace.
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5. Tabulky
Při vstupu do tabulek jste požádání o heslo, které se nastavuje v tab. Firma. První heslo slouží pro
vlastní vstup do seznamu tabulek, druhé pro povolení editace ve vybraných tabulkách. Pokud jste si
heslo ještě nezadali, před vstupem do tabulek budete vyzváni k jeho doplnění. Popis k jednotlivým
tabulkám najdete po kliknutí na název tabulky napravo od seznamu tabulek. Výchozí heslo pro vstup
do tabulek je „heslo“ (bez uvozovek), do vybraných tabulek rovněž „heslo“ (bez uvozovek).
Věnujte nastavení tabulek zvýšenou pozornost, protože primárně určují chod programu i kvalitu
následných výstupů. Pokud budete provádět změny v tabulkách, jejichž hodnoty již jsou v některých
číselnících nebo výrobních dokladech použity, bude mít tato změna vliv i na tyto již hotové
doklady!!! Např. program Vám neumožní odstranit z tabulky Středisko, které je již někde použito,
ale můžete toto číslo změnit za jiné a tato změna se promítne do všech dokladů, kde bylo původní
číslo střediska použito. Tím se samozřejmě změní i hodnoty ve výstupních sestavách. To samé platí
např. i o cenících – došlo by tím ke zpětnému přepočtu a výsledek (odměny, ocenění dříví) by se
změnil! Proto věnujte maximální pozornost při naplňování tabulek i při následných úpravách.
Doporučuje se přístup do tabulek zaheslovat a změny ponechat pouze na osobách důkladně
obeznámených s celou problematikou, popř. změny konzultovat s autorem programu.

a. Kombinované tabulky
Kombinované tabulky jsou víceúrovňové – kdy na jeden hlavní záznam logicky navazují
záznamy z jiné podtabulky (např. Středisko/úsek)

1. Pás s jednotlivými volbami programu
 Přidat – přidá prázdný řádek pro zadání nového záznamu
 Odstranit – odstraní vybrané středisko (NE úseky !), pokud tomu nebrání další vazby,
jako je např. přítomnost úseků nebo pokud je středisko použito v záhlaví některého
z číselníků
 Zavřít – zavře tabulku
2. Pole pro vlastní zadávání nebo opravy záznamů
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3. Seznam všech zadaných středisek – kliknutím se přesunete na vybrané středisko (v této části
nelze záznamy upravovat)
4. Pokud přidáváte nebo opravujete nějaký záznam, objeví se nalevo od záznamu symbol tužky.
Pokud chcete přidávání nebo opravování zrušit a záznam vrátit do původní podoby, stačí 2x
zmáčknout klávesu „ESC“ – poprvé se vrátí změna provedená na vybraném poli, podruhé se
vrátí všechny změny provedené na celém záznamu (toto platí, dokud svítí symbol tužky).
Pokud ze záznamu odejdete jinak, než pomocí klávesy „ESC“, záznam bude uložen
5. Pokud chcete vybraný úsek odstranit, klikněte na čtvereček nalevo od záznamu a zmáčkněte
klávesu „Delete“. Pokud je možno záznam odstranit, potvrďte varovnou zprávu o odstranění
záznamu.
6. Přidat nový záznam lze na posledním prázdném řádku se symbolem „*“ nebo kliknutím na
symbol „

“

b. Jednoduché tabulky
Jednoduché tabulky jsou tvořený pouze jedním nebo více řádky.

1. Pás s jednotlivými volbami programu
 Přidat – přidá prázdný řádek pro zadání nového záznamu
 Odstranit – odstraní vybraný řádek, pokud tomu nebrání další vazby, např. pokud je
záznam použit někde v číselnících nebo má vazbu na jinou tabulku
 Zavřít – zavře tabulku
2. Pole pro vlastní zadávání nebo opravy záznamů, změny, přidávání nebo odstranění platí
stejně jako u kombinovaných tabulek (viz. výše)
U některých tabulek se můžete setkat s kombinací výše uvedených typů tabulek, pro práci s nimi
platí obdobná pravidla. U tabulek, u kterých je v horním řádku navíc volba „Kontrola“, doporučuji
před opuštěním tabulky tuto volbu použít. Dojde ke kontrole, jestli je tabulka vyplněna správně.
K této kontrole dochází i při přepočtu číselníku, a pokud některá z tabulek kontrole nevyhovuje,
potom nebude přepočet proveden.
Podrobnější popis vybraných tabulek najdete na konci manuálu.
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8

Lesnická Evidence Výroby
.. malé investice se vracejí nejrychleji ...

6. Termíny a časové údaje v číselnících
Při práci s číselníky se setkáte na různých místech se zadáváním období – datumů, měsíců a roků.
Pro přehlednost uvádíme, který časový údaj má na co vliv.
Pojem „Licenční rok“ - aktuální rok, pro který máte program zakoupen.
Formulář
Přidat číselník

Pole
H03_Mesic

Přidat číselník
Přidat číselník

H80_Datum
H70_DatumAsanace

Přidat číselník

H81_DatumOd,
H82_DatumDo

Záznamy
(editace
číselníku)

Mes (u těžby, metoda
1 - 5)

Záznamy
(editace
číselníku)

Rok, Mes (u
přibližování)

Záznamy
(editace
číselníku)

Uzavřít těžbu
Rok
Měsíc

Záznamy
(editace
číselníku)
Odvoz

Uzavřít přibližování
Rok
Měsíc
Datum

Odvoz
Výroba

Rok, Mes
Měsíc

Výroba/LEV1

Datum

Výroba/LEV3,4

HZ55_DatDodavky

Význam
- měsíc, ve kterém byl číselník založen
- slouží ke skladbě čísla číselníku
- je použit ve filtru číselníků
- datum založení číselníku
- je uveden na číselníku jako údaj, ke kterému datu byla provedena asanace
hmoty
- kdy byla těžba skutečně zahájena a ukončena – tyto dva údaje mají přímý vliv
na údaje, které jsou vybírány do pravidelných hlášení LČR o těžbě. Pokud je
v nastavení tabulky „Firma“ vybráno „Kontrolovat zadání datumů Od, Do“,
potom nelze číselník uzavřít, dokud nejsou obě hodnoty zadány!
- výběr měsíce, ve kterém se za zadaný číselník vytvoří v modulu Výroba doklad
LEV1. Jako rok se automaticky nastaví licenční rok. Nelze měnit!
- jako výchozí se nabízí měsíc, kdy byl číselník založen
- lze změnit – pro případ, kdy není těžba ukončena v měsíci, než ve kterém byla
započata
- výběr roku a měsíce, kdy bylo přibližování dokončeno. Lze vybrat i následující
rok, než je licenční rok. Při převodu do modulu Výroba však budou tyto záznamy
uloženy pod licenční rok a „účetní“ měsíc 13. V číselnících zůstanou samozřejmě
původní údaje. Tyto záznamy, které jsou převedeny pod měsícem 13, budou
v dalším roce převedeny již pod skutečným rokem a měsícem. Příklad: program
je zakoupen pro rok 2013 - těžba proběhla v 2013/12 a přibližování proběhlo
jednou v 2014/01 a podruhé v 2014/02, než byl číselník uzavřen vč. přibližování.
Do Výroby bude těžba převedena v 2013/12 a přibližování bude převedeno
v období 2013/13 (účetní měsíc). Zde se toto promítne i v sestavách za 13.
měsíc. Při zakoupení programu pro rok 2014 se převedou konečné stavy z roku
2013 (k 12. měsíci) a doklady, které jsou uloženy pod měsícem 2012/13 se
převedou do původně zadaných měsíců v přibližování – tedy jednou v 2014/01 a
podruhé pod 2014/02.
- licenční rok je pevně daný, nelze měnit
- měsíc skutečného ukončení a předání těžby (číselníku) zadavateli (např. pro
fakturaci). Není prováděna kontrola vybraného měsíce na H82_DatumDo,
protože to vždy nemusí korespondovat!
- údaj slouží pro výběr údajů do sumárních sestav „Přehled uzavřené těžby …“
- údaj o uzavření Těžby lze použit ve filtru číselníků (Ano/Ne)
- obdobně jako „Uzavřít těžbu“
- rok lze vybrat
- údaj o uzavření Přibližování lze použit ve filtru číselníků (Ano/Ne)
- kdy byla dodávka uskutečněna
- slouží v části Odvoz/Sestavy jako případný filtr pro sestavy
- obdobně jako u Záznamy (editace číselníku)/ Rok, Mes (u přibližování)
- výběr měsíce, za který budete pořizovat doklady, zpracovávat uzávěrku nebo
prohlížet sestavy
- datum provedení činnosti – v případě PČ má tento údaj přímý vliv na to, které
záznamy jsou vybírány do pravidelných hlášení LČR o pěstební činnosti!
- datum uskutečnění dodávky
- údaj se vyskytuje v sestavách
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7. Číselníky
Program rozlišuje dva druhy číselníků – běžný a lapákový. Rozdíl
v nich je ten, že v lapákových číselnících je vyžadováno i zadání čísla
konkrétního lapáku.

a. Založení nového číselníku
Na titulní straně programu se seznamem
číselníků klikněte na volbu „Nový čís.“.
Otevře se formulář s výběrem revíru, za
který požadujete založit nový číselník.
Poklikáním na řádek s požadovaným
revírem otevřete formulář pro založení
nového číselníku. Formulář je shodný pro
běžné i lapákové číselníky.
Vyplňte postupně všechny údaje




















V poli H18_CisloCiselniku je
generováno jedinečné číslo
číselníku ve tvaru :
PořadovéČíslo/RRRRMM/Revír/Úse
k
Způsob výpočtu – určuje metodiku
výpočtu objemů za CK v rámci
číselníku a dřeviny
Měsíc – výběrem z nabídky
Pořadové číslo – program čísluje
číselníky automaticky, lze si však
vybrat, pokud byl některý předchozí číselník smazán, číslo tohoto smazaného
číselníku. Při zakládání prvního číselníku se bere v potaz údaj zadaný v tabulce „Lesní
správy, revíry“ v poli H17_PoradoveCislo u konkrétního revíru.
Zadávací Doklad – číslo zadávacího dokladu
Typ správy – vlastní dříví nebo služby
Středisko, úsek - výběrem z nabídky
Oddělení, dílec, etáž – podle skutečnosti
Převádět číselník do výroby (těžba) a Převádět číselník do výroby (přibližování) –
ANO=pro záznamy o těžbě a přibližování bude vytvořen výrobní doklad v modulu
Výroba
Ceník těžba a ceník přibližování – výběrem z nabídky, pokud ponecháte nulu, bude
odměna vypočítána podle Vámi zadaných sazeb u záznamů těžby a přibližování. Pokud
si vyberete některý z ceníků, potom dojde k automatickému výpočtu odměn podle
sazeb v ceníku. Případné ruční sazby budou přepsány.
Datum vytváření číselníku, Datum asanace (pro běžné číselníky) – pole nejsou
povinná, pokud je použijete, musí se rok zadávaného data shodovat s rokem
zakoupené licence programu
Datum práce OD a DO – tato pole jsou důležitá, pokud se rozhodnete používat sestavy
hlášení pro LČR (nebo pro jiné zadavatele) v části Sestavy a export.
Technologie - výběrem z nabídky
Komárek Svatopluk, www.ciselniky.eu, www.sucharudna.cz
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Dávka mezd - pro účely vymzdívání si lze číselníky rozdělit v rámci měsíce až do 10
období. Slouží to pak k sumarizaci nákladů na odměny za těžbu, např. za dekádu.
Tam, kde je např. fakturace za těžbu 2x měsíčně, doporučuji nastavit buď hodnotu „1“
(pro fakturaci k 15. v měs.) nebo hodnotu „2“ (pro fakturaci ke konci měs.).
Přibližovací vzdálenost – podle skutečnosti. Orientační údaj za celý číselník, specifické
přibl,, vzdálenosti můžete upřesnit přímo v číselníku u záznamů o přibližování
Ceník číslo (podle CK i podle sortimentu a dřeviny) - výběrem z nabídky, tímto
ceníkem bude vykázané dříví oceněno
Číslo akce - výběrem z nabídky
Odpovědná osoba - výběrem z nabídky
Poznámka – libovolné

Pro založení běžného číselníku klikněte na volbu

,

pro založení lapákového číselníku klikněte na volbu
.
Program zkontroluje zadané hodnoty, pokud nebude něco v pořádku, vyžádá si jejich opravu.

b. Hledání, otevření a odstranění číselníku


Založený číselník (běžný i lapákový) se zařadí do seznamu číselníků na titulní straně
programu podle pořadového čísla. Číselníky jsou seřazeny sestupně podle pořadového
čísla. Tzn., že nejmladší číselník bude úplně nahoře. K rychlému nalezení číselníku
(nebo více číselníků) slouží část „Filtry“, kde si
můžete podle zvolených podmínek číselníky
vyfiltrovat. Podmínky se kombinují – tzn., že se
zobrazí jenom číselníky, které odpovídají všem
vybraným podmínkám. Pokud podmínkám žádný
číselník neodpovídá, potom použijte volbu
v horní části obrazovky.



Pokud jste nalezli požadovaný číselník, potom jej můžete otevřít kliknutím na volbu
v horní části obrazovky nebo
poklikáním na číslo číselníku ve sloupci ČísloČíselníku
nebo kliknutím na číslo číselníku v levém horním rohu
u detailu číselníku – viz. obrázek.



Číselník můžete odstranit pouze
tehdy, pokud neobsahuje žádné
záznamy o těžbě a byl proveden
jeho přepočet (byť by byl prázdný).
Tím je bráněno nechtěným
smazáním číselníku. Pokud toto
číselník splňuje, klikněte na
čtvereček nalevo od záznamu a
zmáčkněte klávesu „Delete“. Pokud je možno záznam odstranit, potvrďte varovnou
zprávu o odstranění záznamu. Pokud nelze číselník odstranit, zkontrolujte, jestli byly
opravdu odstraněny všechny záznamy o těžbě ve všech metodách měření a byl
proveden jeho přepočet
Komárek Svatopluk, www.ciselniky.eu, www.sucharudna.cz
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c. Záznamy o těžbě a přibližování

1. Zpracovávaný číselník
2. Pás s jednotlivými volbami programu
 Upravit záhlaví – umožňuje změnit údaje v záhlaví číselníku
 Přepočítat – provede přepočet číselníku (objemy, sortimenty, mzdy, …) podle
aktuálních údajů v tabulkách + provede kontrolu podle chybovníku
 Servis – otevře formulář se servisními položkami (např. s použitými čísly
kulatiny)
3. Uzavřít těžbu a přibližování – označí číselník jako uzavřený k určitému období (nemusí
být shodné s měsícem pořízení). Poté již nelze dělat v číselníku žádné úpravy, existuje
však možnost číselník znovu odemknout, opravit a zase zamknout
4. Zavřít – ukončí práci ve vybraném číselníku
5. Detail záhlaví číselníku (Poznámku lze upravit přímo zde)
6. Volby pro zadávání těžby a přibližování, prohlížení sestav a chyb
7. Identifikátor chyb na číselníku
8. Záznamy podle jednotlivých metod s jejich charakteristikou. Tlačítka
slouží k jednorázové změně mzdové položky, DT nebo Kvality ve všech
záznamech vybrané metody kubírování.
9. Volba pro zkrácené zadávání údajů (pohyb jenom po vybraných políčkách)
10. Sumáře za metodu (objem až po přepočtu)

1. Úprava záhlaví
1. Uložit a zavřít – uloží provedené změny
v záhlaví (pokud kontrola před uložením
nezjistí nějaké nedostatky)
2. Změny v této části mají vliv na číslo
číselníku a způsob jeho výpočtu.
Červeně je zobrazeno nové číslo
číselníku. Po jeho změně je nutno
provést přepočet. Pokud změníte i
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Způsob výpočtu, je nutno číselník znovu otevřít a přepočítat. Samozřejmě se změní i
výsledky kontrol na chyby v číselníku. Ty je potřeba důkladně projít a opravit.
3. Změna ostatních údajů – platí obdobná pravidla jako u založení číselníku
4. Zavřít – zavře okno bez uložení změn

2. Zadávání záznamů o těžbě podle metod


Obecně - žlutě podbarvená políčka značí, že se jedná o potencionální chybu
v zadávání, nebo že ještě nebyl proveden přepočet, který hodnoty doplní z tabulek



Pokud je záznam upravován (symbol
nalevo), můžete z něj odejít bez uložení
změn opakovaným zmáčknutím klávesy „ESC“
Jakýkoliv jiný odchod ze záznamu znamená jeho uložení (pokud se v něm
nevyskytují nějaké nepropustné chyby)
Pro zrychlené zadávání můžete využít volbu „Zkrácené
zadávání “ – je vlevo dole u každé metody, nebo
klávesovou zkratkou CTRL+R, pohyb se pak omezí
pouze na některá pole
Smazání zadaných záznamů je obdobné jako u smazání celého číselníku - klikněte
na čtvereček nalevo od záznamu a zmáčkněte klávesu „Delete“. Je možno označit i
více záznamů za sebou a to kliknutím na čtvereček (tlačítko na myši ponechat
zmáčknuté) a tažením myší nahoru nebo dolů na další záznamy (označí se tmavě).
Poté tlačítko uvolnit a zmáčknout klávesu „Delete“. Pro smazání celého číselníku je
nutné i po odstranění všech záznamů ve všech metodách měření a přibližování
(popř. údajů o číselnících) číselník přepočítat, abyste jej mohli následně odstranit.
Číselník lze odstranit pouze z úvodního seznamu všech číselníků.






1. Metoda M1 – Objemové tabulky






D – dávka – slouží pro rozlišení zadaných údajů v daném číselníku (např. při
déletrvající těžbě)
Pracovník - výběrem z nabídky, po změně se vybraný pracovník nastaví jako
výchozí pro další záznam. Nabídnou se pouze ti pracovníci, kteří mají v tabulce
„Dodavatelé, odběratelé“ vybránu volnu „Těžba“.
Mzd - mzdová položka – výběrem z nabídky, pokud toto členění pro výpočet
odměny za těžbu používáte, jinak ponechat volbu N-nezadáno. Kliknutím na
tlačítko
lze hromadně změnit zadanou mzdovou položku. Toto platí u
všech metod zadávání dříví.
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Oddenek – toto zaškrtávací okénko je dostupné, pouze pokud je Způsob
výpočtu 2. Při vstupu na toto pole se červeně podbarví pro lepší přehlednost,
mezerníkem zaznačíte, že se jedná o oddenek. U Způsobu výpočtu 1 je toto
pole nedostupné a oddenek se automaticky zaznačí po zadání hodnoty do pole
Kvalita.
Č.kusu - zadejte hodnotu, která je v rozsahu dle tabulky „Povolená čísla
kulatiny“ (v opačném případě program nedovolí číslo zadat). Pokud zadáte již
jednou zadané číslo kulatiny, program na to upozorní s identifikací číselníku,
kde se toto číslo již nachází a vyzve ke změně zadané hodnoty. Pokud číslo
nezadáte, automaticky naskočí číslo o jedno vyšší, než bylo v tomto číselníku
naposledy zadáno. Pokud tedy budete mít v jednom číselníku dvě nebo více
číselných řad, dejte zvýšený pozor na přidávané záznamy, program doplní
hodnotu o jedno vyšší, než bylo poslední ZADANÉ číslo kulatiny! Duplicita čísel
kulatin je hlídána POUZE v rámci revíru, za který byl číselník založen!
Druh těžby - výběrem z nabídky, dostupnost konkrétních druhů těžeb pro
číselníky je řízena tabulkou „Druh těžby“. Kliknutím na tlačítko
lze
hromadně upravovat zadané DT. Toto platí u všech metod zadávání dříví.



Kvalita - výběrem z nabídky, kvalita = 1 oddenek u Způsobu zadávání 1!
Kliknutím na tlačítko
lze hromadně upravovat zadané kvality. Toto platí u
všech metod zadávání dříví.




Dřevina - výběrem z nabídky
Délka - výběrem z nabídky, nabídnou se pouze ty délky, které jsou v použité
objemové tabulce pro konkrétní dřevinu (tabulky „Dřeviny (vč. tepl. metody)“ a

Komárek Svatopluk, www.ciselniky.eu, www.sucharudna.cz

14

Lesnická Evidence Výroby
.. malé investice se vracejí nejrychleji ...








„Objemové tabulky“). Program neumožní zadat délku, dokud není zadána
dřevina.
Průměr - výběrem z nabídky, obdobně jako u délky. Program neumožní zadat
průměr, dokud není zadána délka.
Objem a sortiment – doplní se po přepočtu
Asanace – vyberte mezerníkem, jestli konkrétní kus byl nebo nebyl asanován
Zelená část – výroba – údaje nutné pro korektní vytvoření dokladu LEV1 ve
výrobě. Doporučujeme při zadání prvního řádku číselníku ve vybrané metodě
vyplnit i tuto část, a to i v případě, že licence Výroba, Výroba+ nebo Komplet
zatím nepoužíváte. Při případném přechodu k těmto licencím již nebudete
muset údaje do číselníků doplňovat. Údaje si vyplňte při pořizování prvního
záznamu v číselníku. Při přidávání dalších záznamů se údaje budou již
kopírovat do nových záznamů. Samozřejmě je můžete opravit a do dalších
záznamů se budou kopírovat již upravené hodnoty z předešlého záznamu. Toto
platí i při použití zkráceného zadávání – viz. níže. Při opětovném vstupu do
číselníku a pořizování nových záznamů je potřeba nově přidávaný záznam opět
doplnit o výrobové údaje.
o Mes – měsíc, ve kterém se záznam po převodu do Výroby objeví.
o Výkon – výběrem z nabídky (tabulka „Výkony“)
o Podvýkon – výběrem z nabídky (tabulka „Podvýkony, prostředky“)
o Prostředek – výběrem z nabídky (tabulka „Podvýkony, prostředky“)
o Hmotnatost – zadejte skupinu hmotnatosti. POZOR - v případě, že
používáte k výpočtu odměn za těžbu předdefinovaný ceník (tabulka
„Mzdové sazby pro těžbu“) – tzn. že máte v záhlaví číselníku uvedenou
v poli Cenik_Tezba jinou hodnotu než „0“, doplní se automaticky po
přepočtu hmotnatost zjištěná u každé dřeviny a přepíše zadanou hodnotu!
o Druh mzdy – výběrem z nabídky. Toto pole zadávejte, pokud převádíte
doklady do některé z licencí Výroba, Výroba+ nebo Komplet.
Nabídne se pouze ten druh mzdy, který je podle tabulky „Druhy mezd“
označen jako vyhrazený pro Způsob provedení (vlastní zaměstnanec nebo
dodavatel), který odpovídá Způsobu provedení zadaného u Pracovníka
v tabulce „Dodavatelé, odběratelé“ nebo Způsobu provedení nula. Při
změně u již zadaného záznamu je tato souvztažnost kontrolována; pokud
změníte pracovníka na pracovníka s jinými povolenými druhy mezd,
program Vás na to upozorní.
Odměna je za těžbu i přibližování počítána vzorcem Množství x
Sazba, proto je nutné u těchto záznamů zadat takový Druh Mzdy, u
kterého je přiřazen stejný vzorec !!! V jiném případě by se lišily
vypočítané odměny na číselníku a ve Výrobních sestavách!
o Tarif – sazba za jednotku množství. Platí zde stejné pravidlo jako u
Hmotnatosti při použití předdefinovaného ceníku za těžbu
Zkrácené zadávání = pohyb pouze po polích délka a průměr
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2. Metoda M2 – Teplická metoda








Kód Teplické metody - výběrem z nabídky
ks – podle skutečnosti
Odd.ks – přístupné pouze, pokud je zadána kvalita. Poté je kontrolováno, jestli
je zadáno oddenků méně nebo stejně jako kusů. V opačném případě je pole
podbarveno žlutě
Objem a sortiment – doplní se po přepočtu
Ostatní sloupce zde neuvedené se chovají obdobně jako u Metody 1

3. Metoda M3 – Ostatní








ks – podle skutečnosti
Odd.ks – přístupné pouze, pokud je zadána kvalita. Poté je kontrolováno, jestli
je zadáno oddenků méně nebo stejně jako kusů. V opačném případě je pole
podbarveno žlutě.
Objem - podle skutečnosti v setinách (112=1,12 m3)
Sortiment - podle skutečnosti
Ostatní sloupce zde neuvedené se chovají obdobně jako u Metody 1

4. Metoda M4 – Tyče








Kód - výběrem z nabídky, řízeno tabulkou „Dřeviny (vč. tepl. metody)“
ks – podle skutečnosti, pokud není zadána Kvalita, pole je podbarveno žlutě,
protože se u tyčí předpokládá, že kusů bude stejně jako oddenků
Odd.ks – přístupné pouze, pokud je zadána kvalita. Poté je kontrolováno, jestli
je zadáno oddenků stejně jako kusů. V opačném případě je pole podbarveno
žlutě.
Objem a sortiment – doplní se po přepočtu
Ostatní sloupce zde neuvedené se chovají obdobně jako u Metody 1

5. Metoda M5 – Hráně



Hráň – zadejte číslo hráně - povinné
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Objem PRM – podle vypočítané skutečnosti – v současné době je pole
limitováno max. hodnotou 320 prm
ks – podle skutečnosti
Odd.ks – přístupné pouze, pokud je zadána kvalita. Poté je kontrolováno, jestli
je zadáno oddenků méně jako kusů. V opačném případě je pole podbarveno
žlutě.
Objem – doplní se po přepočtu (prm násobeny koeficientem u sortimentu)
Sortiment - výběrem z nabídky, tím se také určí přepočtový koeficient
Ostatní sloupce zde neuvedené se chovají obdobně jako u Metody 1

3. Zadávání záznamů o přibližování










DČ – Druh činnosti – určuje způsob pohybu dříví P-VM,P-OM,VM-OM – nutno vybrat
z nabídky
Pracovník – výběrem z nabídky. Nabídnou se pouze ti pracovníci, kteří mají v tabulce
„Dodavatelé, odběratelé“ vybránu volnu „Přibližování“.
Technologie - výběrem z nabídky, řízeno tabulko „Technologie“
Sortiment - podle skutečnosti
Přibližovací vzdálenost – podle skutečnosti
Objem - zadaný objem bude po přepočtu zaokrouhlen podle nastavení v tabulce
„Firma“ – zaokrouhlení množství
Rok – viz odstavec „6. Termíny a časové údaje v číselnících“
Ostatní sloupce zde neuvedené se chovají obdobně jako u Metody 1

4. Přepočet
Tato volba slouží ke kontrole zadaných údajů
podle tabulek, dopočítání a dosazení údajů o
objemu a sortimentech a k přípravě výstupních
sestav za číselník. Pokud je číselník označen
k převodu do modulu Výroba, dojde i k jeho
převedení na doklad LEV1. Po každém zásahu do číselníku by měl být proveden
přepočet, aby se zaktualizovaly údaje. Po přepočtu program zobrazí okno
s nalezenými chybami ke kontrole. Pokud jsou v průběhu přepočtu nalezeny i jiné
logické chyby, než jsou uvedeny v chybovníku (např. nalezené víceřezy nad hodnotu,
než která je zadána v tabulce „Víceřezy“), program na to upozorní a vyzve k opravě.
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5. Sestavy

Touto volbou se zobrazí seznam sestav, které jsou dostupné pro jednotlivé číselníky
(Seznam sestav, které se mají zobrazit, je určováno tabulkou „Sestavy“ – podvolbou
‘Sestavy u číselníků‘). Poklikáním na sestavu se sestava otevře v náhledu k tisku.
Sestavu si můžete prohlédnout a případně vytisknout.

6. Uzavření (zamknutí) těžby a
přibližování
1. Kliknutím se zobrazí okno s výběrem období pro
uzavření
2. Vyberte si měsíc (nemusí být shodný s měsícem
založení číselníku)
3. Volbu buď potvrďte „Uzavřít“ nebo odmítněte
„Odejít“

Obdobný je i postup pro uzavření přibližování. Zde si nvíc
můžete vvybrat i rok uzavření - viz odstavec „6. Termíny a
časové údaje v číselnících“.
Po uzamčení těžby a
přibližování není možné v
číselníku provádět žádné
úpravy!!! Číselník je možno
otevřít, prohlídnout a
vytisknout si sestavy.
V záhlaví je zobrazen údaj o tom, kdy byl číselník uzavřen a volba pro znovuotevření
těžby a přibližování. Platí, že nelze uzavřít přibližování, pokud není uzavřena těžba. Dále
platí, že při znovuotevření těžby se automaticky otevře i přibližování. POZOR – i když je
číselník uzavřen, stále se do něj promítají změny, které provedete v tabulkách, které mají
na číselník přímý vliv – např. výkon, sazby v cenících které byly na tomto číselníku
použity atd.
Při uzavírání přibližování je kontrolováno, jestli se celkové přiblížené množství rovná
vytěženému množství a jestli není přibližování uzavíráno dříve než těžba. Jedná se o
informativní kontroly, lze je ignorovat.
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d. Kontrola chyb na číselníku



Kliknutím na záložku „Chyby“ se zobrazí jejich seznam. Indikátor v liště nabídek
upozorňuje na to, jestli jsou v číselníku chyby, nebo ne. Výběr kontrol,
které se mají nad číselníkem provést, je řízen tabulkou „Chybovník“, ve
které si můžete některé kontroly zapnout nebo vypnout. Kontroly jsou
různé pro běžné a lapákové číselníky.

8. Lapákové číselníky
Vytvoření lapákového číselníku je stejné jako vytvoření běžného číselníku s tím rozdílem, že
zadáte povinně Druh těžby pro lapáky a zvolíte volbu
. Ten je
potom v seznamu číselníků na úvodní obrazovce označen zeleně. Dále se s lapákovým
číselníkem pracuje obdobně jako s běžným číselníkem.

a. Seznam lapáků
Po založení lapákového číselníku a jeho otevření musíte nejdřív zadat
čísla lapáků, které budete v tomto číselníku evidovat. Číslo lapáku je
vhodné použít stejné, jako má v evidenci zadavatel práce (pro
vzájemnou kontrolu, které lapáky byly položeny a následně taky
přiblíženy). Kliknutím na volbu Seznam lapáku se otevře jejich seznam.

1. V záhlaví najdete informace, ke kterému číselníku, období a porostu lapáky přiřazujete.
Každý číselník má vlastní seznam lapáků, přičemž číslo lapáku nesmí být v daném roce a
v daném revíru duplicitní
2. Filtr lapáků slouží pro rychlejší nalezení konkrétního lapáku. Tato volba je dostupná pouze
tehdy, pokud si otevřete seznam lapáků přes tabulky – jedná se o tabulku „Lapáky –
seznam (rok)“, kde je seznam všech zadaných lapáků.
3. Seznam lapáků a údaje o nich. Nový lapák přidáte na poslední řádek.
 Č.lapáku – jedinečné číslo lapáku v rámci revíru
 Dřevina – výběrem z nabídky. Dřevinu je možno zadat i u jednotlivých záznamů, ale
při přepočtu dojde k jejímu přepsání hodnotou zadanou zde.
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Série - výběrem z nabídky. Série je možno si nadefinovat v Tabulkách – tabulka
„Lapáky – série“
 VíceOdd – tady zvolte, jestli se jedná o jednooddenkový lapák nebo o víceoddenkový
(klasicky švédská (severská) metoda). Tato volba slouží ke kontrolám při zadávání,
abyste k jednoodenkovému lapáku nezadali více oddenků a naopak. Zabráníte tak
tomu, aby se oddenek, který patří např. do severské metody, nezamíchal k I. Sérii a
tím zkreslil průměrnou hmotnatost.
 Technologie – výběrem z nabídky
 Přibližovací vzdálenost – podle skutečnosti
 Datum asanace – pokud budete lapák asanovat jiným způsobem, než přiblížením a
odvozem, zadejte datum, kdy k tomu došlo. Tento údaj se pak objeví i na číselníku.
 Poznámka
4. Fakturace – viz. níže
5. Ks, odd, Objem – údaje se doplní po zadání údajů a přepočtu číselníku
6. Zavřít – zavře seznam lapáků

b. Zadávání záznamů u lapáků
Postup se neliší od zadávání údajů o běžné těžbě. U každého řádku navíc vyberte údaj o tom,
kterého lapáku se záznam týká. Napravo je pak údaj, ze které série lapák pochází a pokud je
už fakturován, tak i údaje o fakturaci.

c. Fakturace lapáků
Fakturací se rozumí, že byl lapák přiblížen a zadavatelem byla práce převzata. Takovýto
lapák je nutno označit fakturací. Buď je možno v konkrétním číselníku, ke kterému je lapák
původně zadán, jít do seznamu lapáků, konkrétní lapák najít, kliknout na tlačítko „Fakturace“
a vybrat období, ke kterému byl fakturován (01-12). Druhou možností (rychlejší, pokud
máte fakturovat více lapáků) je jít přes volbu Tabulky na titulní straně programu do tabulky
„Lapáky – seznam (rok)“, kde najdete všechny zadané lapáky za celý rok. Pomocí filtru si
můžete rychle najít hledané lapáky, kliknout na tlačítko „Fakturace“ a vybrat období.
Fakturace „Fa0“ značí, že lapák je stále položený, nevyfakturovaný.
Fakturované lapáky jsou označeny červeným podbarvením čísla lapáku a údajem ve sloupci
Fakturace.
Lapák označený jako fakturovaný je uzamknutý, nelze v něm provádět žádné úpravy, a to jak
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v seznamu lapáků, tak ani v záznamech,
u kterých je uveden. Jediná možnost, jak
provést nějakou opravu, je zrušit
fakturaci (zadat Fa0), udělat opravu a
poté lapák opět vyfakturovat.
Fakturací lapáku se pro účely sestav rozumí, že k uvedenému období byla ukončena těžba i
přibližování. Toto období se rovněž chápe jako období pro ocenění dříví.

d. Sestavy k lapákovému číselníku
Stejně jako u běžných číselníků je možno prohlédnout si a vytisknout sestavy. Jsou mírně
odlišné od sestav běžných číselníků, a to informacemi o sériích, konkrétních lapácích a
případných fakturacích.

9. Odvozy
a. Zadávání


















DČ – druh činnosti – stejně jako u přibližování je nutno určit, o jaký druh odvozu se jedná
(OM-ES, odvoz na SO(sklad oběratele), dodávka na SO vagónem, prodej bez dopravy).
Vybraný DČ určuje kontrolní pravidla a dostupnost některých dalších polí.
Datum – datum odvozu
Středisko – výběrem z nabídky
Úsek – výběrem z nabídky
Doklad – číslo dokladu
ES – vyberte, na který ES byla dodávka odvezena, dostupné pouze u DČ 31
Sortiment – výběrem z nabídky
Odvozní vzdálenost – podle skutečnosti
Konsignace (množství v m3) – zadávejte m3
M3 (převzaté) – zadávejte m3
Odběratel – výběrem z nabídky. Nabídnou se pouze ti partneři, kteří mají v tabulce
„Dodavatelé, odběratelé“ vybránu volnu „Odběratel“.
Dopravce - výběrem z nabídky. Nabídnou se pouze ti partneři, kteří mají v tabulce
„Dodavatelé, odběratelé“ vybránu volnu „Dopravce“ a jsou zadány konkrétní dopravní
prostředky.
Vagón – číslo vagónu
Zelená část – výroba – údaje nutné pro korektní vytvoření dokladu LEV3 nebo LEV 4 ve
výrobě. Doporučujeme při zadávání odvozu vyplnit i tuto část, a to i v případě, že modul
Výroba nebo Výroba+ zatím nepoužíváte. Při případném přechodu k těmto modulům již
nebudete muset údaje do odvozu doplňovat.
Komárek Svatopluk, www.ciselniky.eu, www.sucharudna.cz

21

Lesnická Evidence Výroby
.. malé investice se vracejí nejrychleji ...
Vyr – výběr, jestli se má konkrétní záznam o odvozu převádět do Výroby.
Rok, měsíc – viz odstavec „6. Termíny a časové údaje v číselnících“
Výkon, podvýkon, prostředek – obdobně jako v číselnících u metody 1
OM – číslo odvozního místa (pokud tento údaj sledujete)
Lokalita – lokalita, ze které je odvoz uskutečněn. U DČ 31 se nastaví automaticky
lokalita 3 – OM.
o Správa – výběrem z nabídky, jestli se jedná o vlastní dříví (podléhající skladové
evidenci s oceňováním zásob) nebo službu odvozu pro cizí subjekt.
o Akce – výběrem z nabídky
o Odpovědná osoba – výběrem z nabídky
o Výdejka – interní číslo výdejky
Poznámka
o
o
o
o
o



Zadávejte množství odvozu na max. 2 des.místa.

b. Sestavy
Kliknutím na tl. „Sestavy“ v zadávání odvozu se zobrazí výběr sestav






Období – výběr období podle předdefinovaných kritérií
Datum od a do – ruční zadání období
Seznam sestav – poklikáním otevřete požadovanou sestavu
Napravo možnost exportu vybrané sestavy do PDF nebo odeslání emailem

c. Převod do výroby
Kliknutím na tlačítko
dojde k vytvoření odvozních dokladů LEV3 nebo LEV4
v modulu Výroba. Převod proběhne, pokud máte zakoupen modul Výroba a jsou nějaké
záznamy v odvozu označeny ve sloupci Vyr jako určené k převodu. V tabulce „Firma“ si
můžete nastavit, že chcete nově pořízené odvozy převádět do výroby.
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10. Sestavy a exporty
Tato část slouží pro sumární sestavy s možností výběru některých kritérií










Druh správy - výběrem z nabídky (práce na vl. dříví, služby, vše)
Období - výběrem z nabídky (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
Seznam sestav – to, jaké sestavy se zde zobrazí, je určováno tabulkou „Sestavy“ –
podvolbou Sumární sestavy (sestav bude přibývat a ne všechny asi budete používat). Po
kliknutí na sestavu se zobrazí její popis (4). Poklikáním se sestava zobrazí. Pokud nebude
vybrán Druh správy a období, program na to upozorní. POZOR – u některých sestav
období nehraje roli – jsou ze své podstaty celoroční – na ty nemá výběr období vliv –
doporučuji si pečlivě pročíst popis sestavy!
Popis sestav – doporučuji si každou sestavu důkladně projít, jaké informace do ní vstupují
a jak je tříděna a sumarizována. S dalšími verzemi programu budou sestavy přibývat a je
jenom na Vás, které budete používat.
Boční volby Vám umožní zobrazit sestavu v náhledu, vytvořit z ní PDF nebo ji jako PDF
odeslat vaším emailovým klientem.
Export – zobrazí seznam možných exportů do XLS
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Hlášení LČR – sestavy týdenních nebo měsíčních hlášení pro LČR

11. Servis

Tato volba je dostupná i ze záznamů u číselníků. Umožňuje prohlédnout si různé statistiky
nebo jiné přehledy o údajích zadaných do programu. Je zde možné provádět některé
hromadné akce s číselníky. Servisní položky budou průběžně do programu doplňovány nebo
odebírány podle potřeb.
1. Seznam dostupných servisních položek. Kliknutím na položku se v pravé části (2) zobrazí
její hodnota při poslední aktualizaci. Poklikáním na položku se provede její aktualizace.
2. Výsledky poslední aktualizace s uvedením data
3. V případě, že by aktualizace mohla trvat delší dobu, budete na to upozorněni
4. Zpráva o ukončení aktualizace
5. Tisk - výsledek je možno si vytisknout
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a. Hromadné úpravy v záhlavích číselníků

1. Podle vybrané změny v záhlaví si vyberte hodnotu, kterou požadujete v záhlavích nastavit
2. Vyberte číselníky, kterých se změna bude týkat (vybrané číselníky se podbarví). Číselník
lze vybrat i poklikáním na jakoukoliv položku daného řádku. Lze použít i tlačítka „Vybrat
vše“ a „Zrušit výběr“.
3. Sloupec, kterého se změna bude týkat, je podbarven modře
4. Po potvrzení varování provede vybranou změnu ve vybraných číselnících

12. Přepočítat
Touto volbou dojde k přepočtu všech číselníků podle
aktuálních dat v tabulkách. Probíhají výpočty
sumářů, průměrných hmotnatostí, třídění podle
ceníkových kódů a další operace s každým číselníkem, který byl zadán. Proto může operace
trvat delší dobu. Vždy vyčkejte na její ukončení, které je oznámeno upozorněním. Během
výpočtu do programu nijak nezasahujte. Součástí tohoto Přepočtu není kontrola číselníků na
chybovníku tak jako u jednotlivých číselníků (pod volbou Záznamy)!

13. Kontrola
Touto volbou se provede kontrola všech číselníků podle aktuálního nastavení v tabulce
„Chybovník“. Tuto volbu doporučuji provést vždy, když uděláte vážnější změny v tabulkách,
které by se mohly projevit v již zadaných číselnících. Před kontrolou proveďte volbu
.

14. Práce s tabulkami
a. Ceníky dříví (Ceníkové kódy)




V seznamu tabulek
poklikejte na tabulku
„Ceníky dříví (Ceníkové
kódy)“.
Přidejte nový ceník nebo si
vyberte některý z již
založených.
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Volbou „Upravit“se dostanete
k úpravě Skupin dřevin a
sazeb.
Přidejte všechny požadované
skupiny dřevin. Ke každé
skupině nadefinujte sazby za
jednotlivé ceníkové kódy a
skupiny hmotnatosti.
CK – ceníkový kód – 4-místný
kód tvořený kombinací Druhu
těžby a Kvality. Pokud se v CK
nebere v úvahu Druh těžby (první 2 znaky CK, cena je určena pouze kvalitou), potom
zadejte kód ve tvaru XXNN, kde XX je povinný symbol pro ignorování Druhu těžby a NN je
označení kvality.
Skupina hmotnatosti – zadávejte takové skupiny hmotnatosti, které máte zadané i
v tabulce „Hmotnatosti“.
Sazba – zadávejte částky v celých korunách
Program neumožní zadat v rámci jedné skupiny dřevin duplicitní Ceníkový kód a Skupinu
hmotnatosti. Při oceňování program upřednostňuje sazby s rozlišením druhu těžby před
sazbami bez rozlišení druhu těžeb. Příklad: ve stejném ceníku, skupině dřevin a skupině
hmotnatosti jsou natypovány CK xx10 a 1010 s různými sazbami. Při výpočtu bude
upřednostněna sazba u CK 1010.



Na záložce 'Dřeviny' ke každé skupině dřevin přiřaďte
dřeviny, které do této skupiny patří. Nabízet se budou
pouze dřeviny z tabulky "Dřeviny", které k tomuto ceníku
ještě nebyly přiřazeny.



Na záložce 'Nepřiřazené dřeviny' uvidíte, které
dřeviny zbývá přiřadit do skupin. Pokud některou
dřevinu nepřiřadíte, budete na to při kontrole
ceníku upozorněni.



Nakonec proveďte v seznamu ceníků
závěrečnou kontrolu ceníku. Program upozorní
na možné problémy.
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V tabulce „Lesní správy, revíry“ zadejte u revírů, u kterých má probíhat oceňování podle
některého ceníku, číslo tohoto ceníku.



Po jakékoliv změně ve výše uvedených tabulkách je potřeba provést přepočet všech
číselníků, aby se změny projevily ve výstupních sestavách.

b. Ceníky dříví (Sortimenty)






Založení nového ceníku je stejné jako u předešlé
tabulky. Volbou 'Upravit' se dostanete na zadávání
sazeb.
Varianty možných zadání podle priority:
o Zadáte konkrétní sortiment i dřevinu - sazba
bude přiřazena k záznamům, kde dojde k úplné
shodě
o Zadáte konkrétní sortiment ale dřevinu
ponecháte 0 (nezadáno) - sazba bude přiřazena ke shodnému sortimentu, pokud
již nebyla přiřazena podle předchozího pravidla
o Zadáte sortiment i dřevinu 0 (nezadáno) - sazba bude přiřazena všem kombinacím
sortiment/dřevina, které nebyly oceněny podle předchozích pravidel. Tato varianta
slouží jako záchytný záznam pro ocenění kombinace sortiment/dřevina, které
nejsou v ceníku zadány. Tento typ záznamu není v ceníku povinný, nicméně
doporučujeme mít tento "splachovací" záznam v každém ceníku.
o Varianta zadání sortimentu 0 (nezadáno) a konkrétní dřeviny není povolena!
Pokud chcete konkrétní ceník použít pro výpočet ocenění v sestavách, musíte jej přiřadit
ke každému číselníku (při založení nebo později při úpravě záhlaví).

c. Mzdové položky, mzdové sazby pro těžbu a přibližování


Obecně: program hledá shodu mezi údaji zadanými v tabulkách "Mzdové sazby pro těžbu
a přibližování" a zadanými údaji na číselnících. Přičemž jako kritérium lze použít buď
údaje z každého záznamu v číselníku (např. Dřevina), ze záhlaví číselníku (např. Druh
správy) nebo z výsledku přepočtu za celý číselník (např. dosažená skupina hmotnatosti).
Důležité je u číselníku vybrat, podle kterého ceníku se má odměna vypočítat. Jedno
kritérium si můžete nadefinovat vlastní v tabulce "Mzdové položky". Toto kritérium pak
zadáváte v číselníku u každého záznamu - sloupec "MZD" napravo od sloupce "Pracovník".
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Pokud toto kritérium nebudete využívat, potom u záznamů i v tabulce "Mzdové sazby"
ponechte volbu "N - NEZADÁNO". Pro vyzkoušení tohoto systému doporučuji vyzkoušet si
vymzdívání nejprve s jedním kritériem a potom si přidávat další a sledovat, jak se změny
projeví na výsledku vymzdívání.


V tabulce "Mzdové položky" si
zadejte např. položky podle
obrázku.



V tabulce
"Mzdové sazby
(těžba nebo
přibližování)" si
zadejte číslo
ceníku a vyberte
kritéria, podle
kterých
požadujete odměnu stanovovat. Poté volbou "Upravit" vstupte do ceníku a zadejte
jednotlivé sazby.



Zadejte si první řádek, kde do sl. MZD vyberete položku S a do sazeb si zadejte vlastní
sazby (alespoň jednu).



Podle manuálu si vytvořte nový číselník a do metody M1 (objemové tabulky) si zadejte
nějaké záznamy s mzdovou položku S.



Dejte přepočítat číselník (volba "Přepočítat") a otevřete si sestavu Cis-510 Odměna za
těžbu. Odměna bude přiřazena pouze u záznamu, který měl do MZD zadáno "S", u
záznamu s MZD "R" nebude vymzdění provedeno, protože nebyla nalezena shoda v
tabulce "Mzdové sazby".
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Takto to můžete zkoušet dál - zadat si jako podmínku dřevinu, hmotnatost těžby, druh
správy, ..., princip zůstává stejný



Na obrázku níže vidíte např. vazby mezi tabulkou se sazbami za přibližování a údaji
zadanými v číselníku, podle kterých lze ocenění za přibližování uskutečnit.



Důležité upozornění - při použití ceníku za práci u
těžby dojde k přiřazení nalezených sazeb k
jednotlivým zadaným záznamům o těžbě do zelené (výrobní) části. Pokud vybraný ceník v
záhlaví číselníku změníte, dojde po přepočtu k odstranění starých sazeb a dosazení
nových sazeb podle nového ceníku. Pokud ale v záhlaví číselníku ceník odeberete, po
přepočtu zůstanou v zelené části poslední dosazené sazby! To ale nemá vliv na sestavu
'Cis-510 Odměna za těžbu' - v této sestavě budou nulové sazby! Důvodem tohoto chování
je to, že uživatelé licencí Výroba, Výroba+ a Komplet, kteří používají k vymzdívání za
práci výrobní část programu, si tímto mechanismem dosadí k záznamům ceny z ceníku a
po odstranění ceníku ze záhlaví číselníku se dosazené sazby už nepohnou! Navíc je můžou
v opodstatněných případech ručně u vybraných záznamů i změnit!
Obecné shrnutí pro uživatele licencí Mini a Číselník: pokud zadáte v záhlaví číselníku
nějaký ceník za těžbu, budou tímto ceníkem v sestavě 'Cis-510 Odměna za těžbu'
oceněny sazbami všechny shodné záznamy. Pokud ceník ze záhlaví číselníku odstraníte,
budou v sestavě 'Cis-510 Odměna za těžbu' nulové sazby bez ohledu na to, jaký tarif je
dosazen u těžby v zelené části ve sloupci 'Tarif'.



Důležité upozornění - při použití ceníku za práci u přibližování je situace jiná. Obecně je
přibližování (kde je i obecně méně záznamů) součástí výroby, nikoliv vystavování
číselníků. Proto pokud zadáte v záhlaví číselníku nějaký ceník za přibližování, budou tímto
ceníkem v sestavě 'Cis-520 Odměna za přibližování' oceněny sazbami všechny shodné
záznamy. Pokud ceník ze záhlaví číselníku odstraníte (nastavíte ceník 0), zůstanou u
záznamů s přibližováním zadané původní hodnoty. Sazby z předešlého ceníku musíte
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vymazat ručně nebo pomocí tlačítka
zadávání přibližování.

, které najdete jako název sloupečku v
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15. Aplikace SERVIS
a. Postup zálohování


Pří instalaci programu se
nainstaloval i pomocný program pro
zálohování, komprimaci a opravu
databází. Najdete jej buď pod vobou
Start – LEV_2014 – Servis (podle
roku instalace) nebo na ploše (může
se lišit podle Vaší verze operačního
systému nebo volbách při instalaci).
Po spuštění programu klikněte na tlačítko
„Opravit, komprimovat a zálohovat na
disk“.



Při prvním použití se po kliknutí zobrazí
upozornění, že bude vytvořen adresář pro
zálohy (standardně c:\LEV_2014\zaloha)
(podle roku instalace).



Poté proběhne vlastní zálohování (2x).
Pokračujte až poté, co tato okna zmizí.



Po provedení zálohy budete dotázání na uložení zálohy
na jiný disk, než na kterém program provozujete.



Pokud odpovíte ANO, budete
vyzváni k zadání písmene disku,
na který požadujete provést
zálohu. Zadejte pouze písmeno
disku a klikněte na OK – viz.
obrázek.



O ukončení kopírování budete informování.

Komárek Svatopluk, www.ciselniky.eu, www.sucharudna.cz

31

Lesnická Evidence Výroby
.. malé investice se vracejí nejrychleji ...

b. Možné problémy


Při spuštění se zobrazí toto hlášení – pokračujte kliknutím na Otevřít



Zobrazí se tato
hlášení – došlo
k poškození,
smazání nebo
přesunutí programu
pro zálohování –
kontaktujte autora nebo Vašeho správce sítě.
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