
Směnárna 5.12
hlavní rozdíly vůči nižším verzím

Úpravy  programu  vycházejí  zejména  ze  změn  legislativy,  požadavků  vzniklých 
při různých kontrolních akcích a ze zkušeností směnárenských pracovišť a autorů programu.

Nejnovější změny

Pro zvýšení informovanosti klienta o průběhu obchodu byl doplněn výstup informací 
o kurzech a částkách při tvorbě odpočtu na zákaznický displej. Aby mohla splnit zákonné 
požadavky na včasnou a dostatečnou informovanost klienta o podmínkách obchodu při jeho 
uzavírání, resp. před jeho uzavřením, i ta směnárenská pracoviště, která nemají nebo 
nemohou použít zákaznický displej a mají možnost ukázat klientovi informace o kurzech 
a částkách na monitoru, byla doplněna možnost zobrazení těchto souhrnných udajů 
na celé ploše monitoru v přehledné a dobře čitelné podobě (velkým písmem). Klient pak 
uzavření obchodu odsouhlasí ještě před uložením odpočtu. Tento přehled částek, provize 
a kurzů je také možné využít k zobrazení nabídky kurzů klientovi bez nebezpečí, že dojde 
k nežádoucímu uzavření odpočtu, neboť odpověď na souhlas klienta může být nastavena 
na výchozí pozici  NEUKLÁDAT. Možnost tohoto zobrazení je volitelná.

Pro snížení počtu omylů byla ve všech valutových pokladnách doplněna funkce, která 
kontroluje zadávané kurzy ve vztahu k nákupnímu kurzu zadanému v aktuálním 
kurzovním lístku. Při převodech na jinou pobočku se tento kurz navíc porovnává 
s průměrným nákupním kurzem. Obdobně je tomu i u odpočtů, kde je kontrolována odchylka 
od nákupního i prodejního kurzu. Při překročení mezí program na tuto skutečnost upozorní 
pracovníka dotazem, zda chce odpočet uložit, i když se kurz podstatně liší od kurzu 
v kurzovním lístku.

Byly doplněny další dva typy tiskových sestav využitelné jako podklad pro účetnictví. 
První tisková sestava vychází z původního (v nižších verzích) formuláře „Uzávěrka pokladny 
za měsíc“. Jsou zde zjednodušeny některé tabulky a doplněny jiné tabulky o hodnoty, které 
se v původní sestavě nevyskytují. Druhá tisková sestava je zaměřena na porovnání zůstatků 
jednotlivých valut se zadanými kurzy (například s kurzem ČNB platným k určitému dni – lze 
jej i převzít z internetových stránek banky).

Vystavování odpočtu – pro uživatele, kteří používají funkční klávesy pro zadávání kódů 
měn, byly doplněny zkratky těchto kláves (F1 až F12) vedle tabulky s výběrem kurzů. Dále 
lze program nastavit tak, aby při prodeji valut bylo vždy nabízeno zadávání placené částky.

Zálohování dat – byla doplněna funkce pro automatické zálohování dat do vybrané složky 
(cyklicky 1 až 8 hodin). Při tomto způsobu zálohování navíc program kontroluje konzistenci 
zálohovaných dat, a tak s vysokou pravděpodobností zabrání přepsání původních záložních 
souborů novými soubory, které by v případě potřeby nemusely být použitelné.

Přehled odpočtů – byla doplněna funkce, která umožní rychle vyhledat první odpočet 
vystavený v zadaném dni.



Ve formuláři pro konfiguraci programu byl doplněn další parametr, který umožňuje nastavit, 
zda při vystavování odpočtu s možností využití zvýhodněných kurzů má být akceptována 
nastavená hranice pro celý odpočet, nebo pro každou měnu zvlášť.

Odvod cizí měny do banky, sběrný účetní doklad. K jednotlivým měnám lze přiřadit tabulku 
až s deseti účty, v níž lze následně provádět výběr.

Dříve provedené změny – do verze 5.11

Do adresáře byla na požadavek kontrolních orgánů doplněna další položka státní 
občanství. Současně byl tento údaj doplněn do karty klienta. Dále byl adresář doplněn 
o modul, který umožňuje přebírat data z čtečky dokladů (občanské průkazy, pasy, víza). 
Rovněž byla doplněna další užitečná funkce, která při zakládání nové adresy vyhledá 
nejvyšší číslo klienta, pokud je přiřazován číselný údaj (například při použití klientské 
karty), a nabídne číslo o 1 vyšší.

Při nákupu či prodeji částky přesahující 15 000 EUR musí být podle zákona č. 253/2008 Sb. 
vyplněn účel obchodu a zdroj peněžních prostředků. Program nyní nabízí evidenci těchto 
údajů s možností výběru textů z tabulek, které uživatel může sám postupně rozšiřovat. Tyto 
texty jsou ukládány společně s odpočty a zobrazují se v tabulce s přehledem odpočtů. 
Pro případnou kontrolu lze vygenerovat a vytisknout rozšířený doklad – odpočet, který 
obsahuje všechny údaje o klientovi včetně účelu obchodu a zdroje peněžních prostředků. 
V případě potřeby lze tento doklad vytisknout i s kolonkou pro potvrzení správnosti údajů 
klientem jeho podpisem. Tyto texty se nyní tisknou i v sestavě Valutová kniha.

Kurzovní lístek se po každé opravě ukládá také do archivu a lze jej kdykoliv v tomto 
archivu nalézt a zobrazit, případně vytisknout spolu s časovými údaji a údaji o jejich 
zpracovateli. V některých případech jsou tyto informace požadovány při kontrolách ze strany 
ČNB.

Odebrání platidel. Program nabízí formulář pro vyplnění údajů požadovaných podle zákona 
č. 6/1993 Sb. Tyto údaje jsou evidovány a lze vytisknout potvrzení pro klienta a ČNB.

Byla doplněna procedura umožňující upravit stav pokladny podle skutečnosti v případě 
manka či přebytku v pokladně. Takto vytvořený doklad se uloží v korunové, případně 
valutové pokladně a zůstane označen speciálním znakem, dokud nebude potvrzeno 
konečné řešení případu.

Aby nedocházelo k omylům při zadávání placené částky při prodeji valut, vyprazdňuje se 
pole určené pro její zadání, pokud je nulová. Je-li tato částka vyšší než částka k příjmu, 
rozdíl se ukládá do databáze. U odpočtů pro pokladní tiskárny lze vytisknout v souhrnné 
bilanci všechny tři částky, tj. částku k příjmu, přijatou hotovost a částku k vrácení.

Byla rozšířena kapacita zobrazení počtu měn v kurzovním lístku pro druhý monitor 
(nahrazujícím kurzovní tabuli) z 20 na 30 měn. Kurzy lze uspořádat i na výšku monitoru, aby 
jednotlivé řádky s kurzy nebyly příliš úzké. Dále byla u tohoto zobrazení kurzovního lístku 
doplněna možnost uložit aktuální podobu kurzovního lístku do souboru s obrázkem, který lze 



například použít jako podklad pro zobrazení na monitoru v době, kdy jsou ve směnárně 
vypnuty počítače. Některé monitory umožňují čtení dat např. z USB disku.

Z hlavní obrazovky programu Směnárna lze spustit přímý tisk kurzovního lístku, který byl 
vytvořen podle parametrů (včetně zvoleného pořadí měn) kurzovní tabule zobrazované na 
druhém monitoru počítače. Tuto sestavu lze upravit i tehdy, pokud není k počítači připojen 
tento druhý monitor a využít tak možnost jiné podoby kurzovního lístku.

Tiskové sestavy. Pro potřeby archivu valutové knihy v papírové podobě umožňuje program 
zvolit standardní, případně menší písmo a větší počet řádků. Tím se sníží počet tištěných 
stran cca o 30 až 40% při větším množství odpočtů pořízených v daném dni. Obdobným 
způsobem byla upravena i sestava vytvářená pro tisky na jehličkových tiskárnách 
(v řádkovém režimu).

Na požadavek lze zobrazit nabídku tiskáren ještě před zpracováním dokumentu. Tisková 
sestava je pak zpracována s respektováním parametrů konkrétní vybrané tiskárny.

U všech druhů pokladen (korunová, valutová, banka, trezor) byly doplněny tiskové sestavy 
s přehledy jednotlivých transakcí a souhrnné údaje za požadované období.

Byla doplněna tisková sestava umožňující zobrazit stav devizových prostředků a souhrnný 
pohyb za vybrané období (obdoba závěrečných souhrnů uváděných ve Valutové knize 
za určitý den).

Lze zpracovat tiskovou sestavu s přehledem stavu valut k vybranému datumu a s převody 
na koruny podle nákupního kurzu standardního, podle nákupního kurzu zvýhodněného, 
podle nákupního kurzu zadaného uživatelem a podle průměrného nákupního kurzu 
vypočteného pro jednotlivé měny, pokud databáze tyto údaje obsahuje.

Doplněna tisková sestava obsahující přehled nákupu a prodeje valut za jednotlivé uživatele, 
pro jednotlivé použité měny, včetně součtů kurzových hodnot. 

U víceuživatelské verze programu lze nastavit možnost přímého převodu peněz mezi 
pokladnami (konfigurace je chráněna heslem administrátora).

Dříve provedené změny – do verze 5.10

Identifikace klienta

Nová verze programu umožňuje nastavit čtyři různé varianty přístupu k identifikaci klienta:

1. Nastavení limitu kurzové hodnoty v Kč (zadává směnárník jako hodnotu nejlépe odpovídající 
aktuálnímu kurzu EUR – 1000,- EUR), při jehož překročení jak při prodeji, tak i při nákupu, program 
nedovolí uložit odpočet, pokud nejsou v adresáři zadány údaje pro identifikaci klienta. 



2. Limit kurzové hodnoty se nenastavuje, ale vypočítává se podle základní hodnoty kurzu EUR 
uvedené v kurzovním lístku pro nákup a prodej zvlášť. Tím lze eliminovat rozdíly v kurzech 
pro nákup a prodej. 

3. Limit kurzové hodnoty se nastavuje, ale program pouze upozorní na chybějící údaje a podle 
rozhodnutí směnárníka umožní uložit odpočet i s neúplnými údaji, které však lze dodatečně doplnit. 
Pokud mají být tyto údaje dodatečně doplněny, musí směnárník zajistit, aby byly správně vyplněny 
alespoň základní údaje, které se tisknou na odpočtech. Ostatní údaje, obsažené pouze v adresáři, 
lze doplnit dodatečně. Tímto postupem lze také eliminovat ty případy, kdy je limit zadán nižší než 
aktuální hodnota 1.000,- EUR a klient nepředloží doklad potřebný pro identifikaci.

4. Limit kurzové hodnoty se nenastavuje, ale vypočítává se podle zadaného aktuálního denního 
kurzu EUR. Tento kurz se zadává buď po spuštění programu, nebo výběrem  položky v menu 
programu. Kurz musí být aktuální pro každý den, jinak program nedovolí překročení limitu 1.000,- 
EUR. Tento kurz slouží také k přepočtu kurzové hodnoty za obchody s klientem za posledních 
12 měsíců a při vystavování odpočtu upozorňuje na případné překročení úrovně 15.000,- EUR.

Současně byl změněn i postup při tvorbě odpočtu, u něhož se vyskytuje měna EUR. 
Je-li na odpočtu pouze jedna položka s měnou EUR, provádí se u této verze programu 
při nákupu i prodeji porovnání právě s hodnotou 1.000,- EUR, ne však se zadaným 
nastaveným limitem kurzové hodnoty (nemůže tedy docházet ke sporu s klientem 
a současně je přesně vyhověno požadavku zákona).

Ve společné konfiguraci lze zvolit, zda musí směnárník vždy zadat adresu klienta, i když 
není uvedena v předloženém dokladu, či nikoliv. (Vzhledem k různorodosti struktury adres 
se kontroluje pouze to, zda je vyplněn alespoň  jeden z údajů obec a ulice.). Rovněž lze při 
uzavírání každého odpočtu nad 1000 EUR vyžadovat potvrzení aktuálnosti údajů o klientovi. 
To souvisí zejména se statutem - „politicky exponovaná osoba“, který se časem může měnit, 
a s datem platnosti předložených dokladů.

V adresáři byly zvýrazněny bloky s povinnými údaji o klientovi.

Adresář klientů

Byl zcela předělán adresář klientů tak, aby bylo možné uchovávat prakticky neomezené 
množství adres (původní formulář je omezen cca na 10 000 adres klientů) a přitom aby 
adresář byl přehledný. Ke každému klientovi lze přiřadit status (klient, jehož adresu chcete 
uchovat – klient, jehož adresu chcete uložit pouze pro dodržení předpisů a klient, který 
provádí odvod z jiného směnárenského pracoviště). Při práci s adresářem se pak zobrazují 
pouze potřebné kategorie klientů, takže je-li například v adresáři 1 000 klientů, z toho pouze 
100 stálých, při tvorbě odpočtu se zobrazuje pouze 100 adres, avšak adresu klienta, jehož 
údaje nejsou běžně zobrazeny, lze velice rychle nalézt a přenést na formulář odpočtu. 
Například po zadání jména nebo čísla dokladu se přenese adresa na odpočet, nebo 
při nejednoznačnosti program nabídne zúžený seznam adres, které obsahují zadaný údaj, 
z něhož již jen zvolíte správnou adresu.

Adresář klientů nyní umožní opravu údajů i v případě, že je u adresy vazba na dříve 
vystavený odpočet. Není tedy nutné zadávat například při výměně dokladu pro identifikaci 
(občanského průkazu, pasu) novou adresu klienta. Pro případnou kontrolu je však vhodné 
si, před zásadní úpravou adresy, vytisknout kartu klienta s původními údaji.



Adresář klientů je v nové verzi programu provázán s kurzovním lístkem, takže při nastavení 
kurzovního lístku na zadávání více kurzů (například základní kurz a „V.I.P.“ kurz) lze 
ke konkrétním klientům v adresáři přiřadit informaci o tom, že má být použit vždy výhodnější 
kurz.

V adresáři klientů je nyní možné provádět import adres z jiného souboru - adresáře. 
Je tedy možné například zadat adresu pouze na jednom pracovišti a na ostatních 
pracovištích tuto adresu, resp. blok adres převzít. Import lze využít i při zakládání nové 
pobočky směnárny. Pro usnadnění jsou adresy řazeny chronologicky, stačí tedy obvykle 
kontrolovat pouze poslední z nich. Importované adresy lze zařadit mezi stávající podle týchž 
pravidel pro třídění, a lze tak rychle vyloučit ty, které byly importovány omylem.

Při prohlížení adresáře můžete zobrazit kartu zákazníka a přehled odpočtů, jejichž kurzová 
hodnota překročila zadanou částku. Rovněž lze v adresáři filtrovat klienty podle obratu 
a počtu vystavených odpočtů.

Na požadavek (klávesovou zkratkou nebo výběrem z nabídky) lze získat informaci 
o kumulované kurzové hodnotě u vybraného klienta za posledních 12 měsíců.

U tabulkové formy adresáře klientů lze nyní zvolit velikost písma v tabulce ve třech úrovních: 
malé (původní velikost), střední a velké, což u systémů s vyšším nastaveným rozlišením 
na obrazovce monitoru umožní zvýšit jeho přehlednost a čitelnost za cenu snížení počtu 
současně zobrazovaných řádků s adresami. 

Některé často se opakující funkce jsou rychleji něž pomocí běžného menu dostupné 
po stisknutí pravého tlačítka myši v rámci celé tabulky s adresami. Je možné filtrovat přehled 
adres podle statutu klienta, dále lze přiřadit status klienta k zvýrazněnému klientovi 
a zobrazit poznámku k adrese.

Podle požadavků legislativy (zákon č. 253/2008 Sb.) byla do adresáře doplněna položka pro 
povinnou evidenci politicky exponovaných osob. Současně lze ve společné konfiguraci 
programu nastavit, zda bude při každém odpočtu, na který se tato povinnost vztahuje, 
zobrazen požadavek na potvrzení aktuálnosti této informace. Tento údaj byl rovněž zahrnut 
do tiskové sestavy „Karta klienta“ (ve dvou variantách), takže lze zaznamenat i případné 
datum jeho změny, eventuálně nechat potvrdit správnost údajů podpisem klienta.

Obnova dat ze záložního souboru

Byly doplněny další položky menu – „Obnova dat ze záložního souboru“ a „Zobrazení  
přehledu odpočtů ze záložní databáze“. V nové verzi programu můžete jednoduše 
(avšak uvážlivě) provádět obnovu dat z jiné než aktuální databáze a prohlížet, případně 
vytisknout libovolný dříve vyřazený odpočet, který je uložen v záložním souboru vytvořeném 
shodnou verzí programu.



Odstranění nepotřebných dokladů

Byla doplněna funkce, umožňující odstranit nepotřebné doklady (vždy za celý měsíc) 
a zrychlit tak vytváření některých tiskových sestav. Samozřejmě zůstává možnost 
(viz předchozí odstavec) zobrazit, případně vytisknout libovolný odstraněný odpočet, 
pokud byla databáze před rušením starších dat zálohována. Program před rušením dokladů 
provádí automatické zálohování dat i bez účasti uživatele programu.

Tisk odpočtů

Byla doplněna nová varianta odpočtu pro tisk na list A4 v grafickém režimu (vhodné pro 
inkoustové a zejména laserové tiskárny). Vzhled odpočtu lze konfigurovat, lze volit typ 
písma, velikost textu s adresou směnárny, barvy písma u jednotlivých bloků s údaji. Dále 
je možné doplnit logo na libovolné místo na stránce, případně jiný předem připravený 
obrázek například i s adresou, který nahradí programem generovanou adresu směnárny.

Byla upravena konfigurace programu tak, aby se tisková sestava s odpočtem dala 
ve správném tvaru vytisknout na nových typech tiskáren STAR (řada SP 700 – jehličkové 
pokladní tiskárny a řada TSP 100 – termotransferové pokladní tiskárny). Tyto tiskárny 
se vyznačují rychlejším tiskem a dodávají se i s možností připojení k počítači 
prostřednictvím USB portu. Tento typ připojení je vhodný u notebooků nebo novějších 
počítačů, které již nebývají vybaveny paralelním portem, případně jako modernější 
technické řešení.

Byl upraven tvar odpočtu pro tisk na pokladní tiskárně v grafickém režimu. Za poslední 
řádek odpočtu lze zařadit například obrázek s razítkem firmy. Toho lze dobře využít zejména 
u rychlých tiskáren.

Naopak pro starší typy tiskáren s menší kapacitou paměti byla doplněna možnost zařadit 
časovou prodlevu mezi odpočtem a jeho kopií, či druhým automaticky generovaným 
odpočtem. Jinak by mohlo dojít k tisku dalšího odpočtu, aniž by byl dokončen tisk odpočtu 
předcházejícího.

Ostatní tiskové sestavy

V tiskové sestavě s uzávěrkou pokladny a s přehledem za období byl doplněn řádek 
se samostatným vyhodnocením nákupu od jiné směnárny a řádek „Příjem z banky“. 
Současně pro lepší přehlednost je přehled dřívějších uzávěrek řazen chronologicky 
místo původního abecedního řazení.

Byla doplněna další tisková sestava s absolutním a relativním hodnocením jednotlivých 
pracovníků podle provize a kurzové hodnoty. Pokud budou správně zadány kurzy v tabulce 
„Devizové kurzy pro výpočet komise“, budou sečteny i odchylky kurzů na příslušných 
nákupních i prodejních odpočtech od těchto zadaných kurzů. Má-li počítač přístup k síti 
Internet, lze tyto referenční kurzy převzít z kurzovního lístku ČNB. Výpočet se provádí 
se zahrnutím všech odpočtů vystavených jednotlivými pracovníky tak, že se stanovuje rozdíl 



mezi referenčním kurzem a kurzem použitým u nákupních odpočtů a rozdíl mezi kurzem 
použitým u prodejních odpočtů a referenčním kurzem. Odpovídající tiskové sestavy zahrnují 
buď závěrečné denní hodnocení celého pracoviště nebo okamžitý náhled pro konkrétního 
pracovníka bez nutnosti zadávat termín a vlastní identifikační kód (může sloužit jako 
motivace pro pracovníka, který právě pracuje s programem).

Dále byla doplněna téměř u všech tiskových sestav možnost vytvoření dokumentu ve tvaru 
vhodném pro zaslání tohoto dokumentu prostřednictvím elektronické pošty (pro čtení a tisk 
byl vytvořen pomocný modul, který se automaticky odesílá spolu s dokumentem). Toto může 
sloužit například k zasílání sestav do centrály či účetní firmě. Tento modul není nutné 
instalovat.

U pokladních dokladů bylo pro případ jejich pozdějšího tisku doplněno datum, kdy byl doklad 
vytvořen, a jméno pokladníka, který jej vystavil.   

Pro starší typy tiskáren byly doplněny některé tiskové sestavy (příjmový a výdajový doklad, 
uzávěrka pokladny) pro tisk na port, odvozený od nastavení konfigurace pro tisk odpočtu 
(tisk na port bez stránkování).

Pro rychlou kontrolu, zda jsou splněny požadavky zákona č. 253/2008 Sb., slouží další dvě 
tiskové sestavy, v nichž lze kumulovat odpočty za klienta a odpočty za více klientů 
zastupujících jednu firmu (dle zadaného identifikačního čísla).

Podle nových předpisů byl změněn text „Devizové místo“ na „Držitel registrace“ v tiskové 
sestavě s výkazy za čtvrtletí pro ČNB.

Podle požadavku řady směnárenských pracovišť byla doplněna tisková sestava „Uzávěrka 
za měsíc“, která odpovídá „Přehledu za období“ s možností výběru konkrétního měsíce a 
roku.

Byla doplněna další tisková sestava s měsíčním vyjádřením kurzových rozdílů prodeje 
za jednotlivé valuty a inventurních zůstatků. Tuto tiskovou sestavu lze převést 
do tabulkového tvaru pro případné odeslání dat (jelikož jde o specifickou sestavu, není 
běžnou součástí programu, pouze na vyžádání).

V konfiguraci programu je možné stanovit interval, v němž má program automaticky 
generovat sestavu ve tvaru „TXT“ souboru obsahující soupis valut a jejich stavy v pokladně 
a trezoru. Tato sestava je pak připravena pro případné automatické odeslání do centrálního 
pracoviště.

Do pokladny „Trezor“ byla doplněna tisková sestava s průběhem příjmů, výdajů a zůstatků 
za zvolené časové období a pro zvolený kód měny valut nebo CZK.

Byla doplněna nová tisková sestava, která obsahuje aktuální stav valut nebo CZK 
k zadanému termínu, průměrný kurz k tomuto termínu, přepočet na CZK a dále momentální 
nákupní kurz z kurzovního lístku a přepočet na CZK s tímto kurzem.



Kurzovní lístek

Byl doplněn export kurzovního lístku například pro případ 
automatické aktualizace kurzů na Vašich webových 
stránkách (či naopak provádění automatické úpravy 
kurzovního lístku podle údajů z webových stránek a to ve 
zvolených časových intervalech), nebo pro zasílání na 
pobočky, kde lze provést import tohoto kurzovního lístku 
bez nutnosti ručního zadávání kurzů.

Pro zvýšení přehlednosti a jistoty při zadávání a opravě kurzů se v určitém rozsahu 
automaticky mění velikost písma při prohlížení i při opravách kurzů v závislosti 
na nastaveném rozlišení zobrazení v systému Windows. 

Byl také rozšířen modul pro zobrazení kurzovního lístku na sekundárním monitoru 
o možnost zařadit střídání zobrazení kurzovního lístku s jiným obrazem, případně střídavě 
zobrazovat obrázky či jednoduché videosekvence na zvoleném místě plochy kurzovního 
lístku a použít je tak jako upoutávky. (Tímto způsobem lze vyřešit i postupné stmívaní 
obrazu, ke kterému dochází u některých typů televizorů, pokud se obraz nepohybuje.) 
Do této verze programu byly doplněny další formáty rozlišení monitoru včetně formátů pro 
zobrazení kurzovního lístku na výšku. 
Dále byla do tohoto modulu doplněna tisková sestava s kurzovním lístkem, s možností 
samostané konfigurace, u které na rozdíl od tiskové sestavy, jež je součástí programu 
Směnárna, jsou kurzy i pořadí měn svázány s kurzovním lístkem zobrazeným na 
sekundárním monitoru. 
Podle požadavků zákona na ochranu spotřebitelů lze nyní v tomto kurzovním lístku 
doplnit jeden až tři sloupce s hraničními částkami v příslušných měnách, při jejichž 
překročení se mění kurz na odpočtu na zvýhodněný (odpovídající kurzové hodnotě při více 
měnách na jednom odpočtu).
Program Směnárna lze konfigurovat tak, že se při jeho prvním spuštění automaticky spustí 
i modul pro zobrazení kurzů na sekundárním monitoru.

      
Odpočty

Byla doplněna možnost vyvolání formuláře pro nákup a prodej valut tak, aby kurzor byl 
umístěn do pole pro zadávání limitní částky v korunách. Lze tedy zadat limit, poté 
požadovanou měnu, a program navrhne nejbližší částku v cizí měně, která tento požadavek 
splňuje.

Na požadavek některých směnárenských pracovišť, která ještě nakupují původní měny 
Eurozóny, byla pro prodej valut zavedena funkce, jež nedovolí vystavit odpočet, který by 
obsahoval tyto měny. Současně byl doplněn koeficient (Fixing Eura), kterým lze přepočítat 
základní kurzy v kurzovním lístku ve vztahu ke kurzu EUR a současně tento poměr upravit 
(podle zvyklostí směnárny) násobným koeficientem.

Byl doplněn nový formulář pro realizaci současného nákupu a prodeje valut. Uživatel 
zadá kód valut, například EUR a nakupované množství, dále pak kód valut pro prodej a 
program vypočte množství valut k prodeji a částku v Kč, která má být doplacena klientem 



nebo mu vrácena. Využívá se při tom přednastavených parametrů, stejně jako kdyby byla 
tato transakce provedena postupně s využitím formuláře pro nákup a následně formuláře 
pro prodej. Rovněž se v případě potřeby vytisknou dva odpočty za sebou.

Při prodeji valut lze měnit kurz u každé prodávané valuty a pro snazší rozhodování byla 
doplněna funkce pro výpočet průměrného nákupního kurzu za zadané období.

Přehled odpočtů

V přehledu odpočtů byl doplněn další filtr, který umožňuje zobrazit přehled odpočtů každého 
klienta pouze na základě shody s vybraným odpočtem, případně u firmy shody IČ. Dále lze 
přímo vytvořit kartu zákazníka na základě odkazu ze zvýrazněného odpočtu. 

Podobně jako u adresáře klientů lze nyní i v přehledu odpočtů zvolit velikost písma 
v tabulce. 

Čtvrtletní hlášení za více provozoven

Pro provozovatele více směnárenských pracovišť v rámci jedné firmy byl do programu 
začleněn programový modul, který umožní jednoduchým způsobem sloučit data až z deseti 
pracovišť pro vytvoření jedné tiskové sestavy se souhrnným čtvrtletním hlášením. Není tedy 
již nutné vytvářet hlášení pro ČNB sčítáním údajů z dílčích čtvrtletních hlášení z provozoven.

Pokladny

U korunové pokladny byl doplněn výpis s přehledem zůstatků v korunové pokladně. 
Po zadání libovolného platného termínu je na prvním řádku tiskové sestavy uveden 
počáteční zůstatek pro tento den a následně pak jednotlivé pohyby (nákup a prodej valut, 
příjem a výdej z pokladny, převody s trezorem aj.) a zůstatky po těchto pohybech.

U korunové a valutové pokladny byla doplněna další kategorie pohybů – převody z a do 
pobočky. Pro tyto účely byly upraveny i příslušné tiskové sestavy. Tiskové sestavy byly dále 
doplněny o možnost tisku použitých kurzů.

U trezoru byla doplněna možnost zadávat příjmy a výdeje korun prostřednictvím výčetky. 
Program pak eviduje nejen stav pokladny ale i počty nominálních hodnot bankovek a mincí. 
Současně s tím je možné zobrazit i momentální stav pokladny trezoru v korunách 
a nominálních hodnotách, stejně jako vstupy a výstupy i u starších dokladů. 

U tisku pokladních dokladů bylo v záhlaví tiskové sestavy změněno datum, kdy byl doklad 
vytisknut, na datum vystavení dokladu. Uživatel může nyní zvolit, zda při tisku odpočtů na 
pokladní tiskárny v řádkovém režimu (tisk na port), má být tisk některých pokladních dokladů 
směrován na tutéž pokladní tiskárnu. 

Na požadavek některých směnárenských pracovišť byla do menu „Pokladna“ doplněna 
funkce, která umožní provést inventurní dorovnání stavu ve valutových pokladnách. 
Pracovník zadá skutečný stav valut, který se porovná s evidenčním, a vygenerují se 



potřebné příjmové a výdajové doklady, které jsou zařazeny do příslušných pokladen. 
V pokladnách jsou tyto doklady označeny do té doby, než vedoucí pracovník provede 
změnu tohoto označení v souvislosti s tím, že případ byl dořešen (odečtením ekvivalentní 
částky ze mzdy apod.) 

Ostatní

Při tvorbě odpočtu lze vyřadit zobrazování stavu valut na formuláři, takže klient nevidí tyto 
údaje i když je obrazovka monitoru nastavena směrem k němu.

U vzdálené provozovny lze nastavit pravidelné zasílání dat v nastavitelném čase na předem 
vybranou e-mailovou adresu s využitím poštovního programu Outlook Express.

Lze nastavit interval pro periodické ukládání stavu pokladny do složky „Odeslat“. Data jsou 
ukládána do základního textového souboru a jsou tak k dispozici pro pravidelné odesílání 
z pobočky do centrály.

Byl upraven systém hesel tak, aby bylo možné skrýt heslo při jeho editaci, takže není třeba 
zakrývat obrazovku monitoru při změně hesla nebo administraci programu při zadávání 
nového pracovníka.

Byl doplněn export všech tabulkových výpisů do složky s programem ve tvaru TXT. 
Vytvoří se soubor s názvem „FortText.txt“, v němž jsou jednotlivé sloupce sestavy odděleny 
tabelátorem a který lze následně otevírat a využívat k dalšímu zpracování tabulkovými 
kalkulátory, například pomocí programu Microsoft Excel.

Do programu byla zabudována další užitečná funkce, která ve většině případů umožňuje 
provést rekonstrukci poškozených databází. Může se totiž stát, že při výpadku napájecího 
napětí či výskytu vady na disku, na který se ukládají data, dojde k poškození souboru s daty. 
Jestliže program při spouštění nemůže inicializovat soubor s daty, nabídne dialog k jeho 
opravě. Podle našich statistik sice k poškození databází dochází velmi zřídkavě, ale 
v případě, že k této události dojde, není pak většinou nutné zdržovat se zasíláním dat 
k opravě. Před zahájením opravy databáze jsou navíc původní poškozená data automaticky 
zálohována.

Přejeme Vám příjemnou práci s programem.

Demonstrační verzi a příručku lze stáhnout z www.fortia.cz (sekce Směnárna - Ke stažení), 
plnou i demonstrační verzi programu můžete objednat na těchto telefonních číslech či adresách:

info@fortia.cz      FORTIA s.r.o.
233 370 212      Heřmanova 27 / 720
602 227 026      170 00  Praha 7
776 227 026      www.fortia.cz
777 227 026      fax: 233 370 212


