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1. Informace k projektu 
http://www.maternacz.com/cmi 
Aplikace	 Test	 Produkce	
POP	 https://sop-test.cmi.cz:2443/POPclient/	 https://sop2.cmi.cz/POPclient/	
SOP,	SPM	 http://sop-test.cmi.cz:28080/ppw/	 https://sop2.cmi.cz/ppw	
A-portal	 https://sop-test.cmi.cz:2443/a-portal/	 https://sop2.cmi.cz/a-portal/	

Testovací a produkční verze POP jsou barevně rozlišeny. Produkční verze je v modré 
barvě, testovací v barvě červené. 

    

2. Úvod 
Aplikace POP je aplikace SOP (Systému osobních pokladen) běžící v online režimu na 
přenosném PC (notebook, netbook, tablet) nebo na speciálním terminálu. 

3. Základní předpoklady pro používání POP 
Uživatel aplikace musí mít k dispozici PC/notebook nebo jiné přenosné zařízení 
s operačním systémem Windows 10 či operačním systémem Android. Minimální 
velikost displeje POP bude 10”. 

POP je aplikace nezávislá na operačním systému integrovaná do obslužného 
programu dedikovaného pro vybraný operační systém běžící pouze v online režimu. 
Pro chod aplikace je nutné funkční internetové připojení např. přes mobilní internet 
pomocí SIM karty nebo prostřednictvím pevného připojení či Wi-Fi.  

4. Instalace aplikace POP 

4.1. Instalace POP do prostředí MS Windows 
Aplikace POP se instaluje lokálně spuštěním souboru Setup.exe. Dále instalační 
program zjišťuje přítomnost starších verzí POP. Uživatel potvrdí dialogové okno 
tlačítkem OK. Předchozí instalace budou nahrazeny instalací novou. 
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Následuje odinstalování původního klienta POP. Systém o tom opět informuje 
v dialogovém okně, které je nutné potvrdit tlačítkem OK. Pak již následuje samotná 
instalace klienta POP, resp. spustí se průvodce instalací. 
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Po kliknutí na tlačítko Další se nabídne obrazovka s Licenčním ujednáním, které je 
nutné odsouhlasit, jinak není možné v instalaci dále pokračovat. Následuje 
obrazovka, kde je možné si zvolit umístění instalace a další obrazovka pro vytvoření 
složky v Nabídce Start: 
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Pak již proběhne samotná instalace, kterou uživatel potvrdí tlačítkem Dokončit. Na 
ploše se zároveň vytvoří zástupce POP-Klient. Tím je instalace hotová a aplikaci 
POP je možné pomocí ikony na ploše spustit. 

 

Instalace aplikace pro OS Android probíhá buď přes instalování *apk souboru či přes instalaci 
přes speciální odkaz uvedený na stránkách https://maternacz.com/cmi. 
 
Tento odkaz slouží k přiřazení k neveřejnému přístupu a jednodušším aktualizacím aplikace. Pro 
tuto funkcionalitu je třeba mít vytvořený Google Account, který je propojený přímo se zařízením. 
 
V případě problémů s instalací, kontaktujte support MATERNA Communications a.s. 
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4.2. Nastavení tiskárny Zebra pro POP v prostředí MS 
Windows 10 

V tomto návodu je jako příklad použita tiskárna ZQ510. Návod je však platný pro 
jakoukoli bluetooth tiskárnu ZEBRA. Nastavení tiskárny je popsáno v očíslovaných 
krocích. 

1. Nainstalujte ovladač pro tiskárnu. Instalační soubor naleznete na úložišti. Verze 
z listopadu 2016 je: zd51166447-certified.exe. 
Případně je možné aktuální ovladač pro tiskárnu stáhnout z odkazu níže:  
https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/printers/mobile/zq520.html  
- část Drivers, odstavec ZebraDesigner driver 32/64 bit. Certified for Windows.  
Pokud máte jiný typ tiskárny, pak tiskárnu vyhledejte zde: 
https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/printers.html 
V kroku výběru portu vyberte USB port. 

2. Po nainstalování ovladače připojte Zebra mobilní tiskárnu k počítači 
prostřednictvím USB. Windows 10 pro tiskárnu automaticky vytvoří instanci 
ZDesigner ovladače a USB port a otevře okno viz níže. Pokud se okno neotevře 
automaticky, vyhledejte ve Windows (lupa v levém dolním rohu) Tiskárny a 
skenery, vyberte ZDesigner označení tiskárny – Spravovat – Vlastnosti tiskárny 
– Porty. Zkontrolujte, že je zaškrtnut USB port s vaší tiskárnou. 

 

3. Nainstalujte si Zebra Setup Utility (ZSU). Instalační soubor naleznete na 
úložišti. Verze z listopadu 2016 je: zsu-1191204.exe. 
Nebo lze aktuální instalační soubor stáhnout na odkazu níže. Pro stáhnutí je 
však potřeba se přihlásit, tzn. že je před tím vyžadována registrace. Případné 
přihlašovací údaje dodá pověřená osoba, která vytvoří účet pro ČMI. 
https://km.zebra.com/kb/index?page=content&id=SO8205 
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4. Spusťte ZSU, vyberte ovladač ZDesigner pro vaši tiskárnu připojenou přes USB 
a vyberte Configure Printer Connectivity. 

 

5. Vyberte Bluetooth a stiskněte Next. 
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6. Pojmenujte si tiskárnu (pole Friendly name) a nastavte si vlastní PIN 
(Authentication pin). Pro další nastavení můžete nechat vyplněné výchozí 
hodnoty. Stiskněte Next. 

 

7. Stiskněte Next. 

 

8. Nechte zaškrtnuté Printer a stiskněte Finish. 
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(V případě tiskárny ZQ510 tiskárna zobrazí status RESTARTING po obdržení 
nastavení Bluetooth) 

Nyní můžete zavřít ZSU a odpojit USB kabel od tiskárny. 

9. Vyhledejte ve Windows 10 (lupa v levém dolním rohu) Bluetooth a vyberte 
Nastavení Bluetooth 

Po chvíli se zobrazí seznam s vaší Zebra Bluetooth tiskárnou. 

10. Vyberte vaši tiskárnu (pojmenovali jste ji v jednom z předchozích kroků v Zebra 
Setupu Utility v poli Friendly name). 
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11. Po výzvě zadejte kód, který jste také vytvořili v ZSU a klikněte na Next. 

 

Na obrazovce může rychle blikat Connected ale pak se ukáže "Ovladač není k 
dispozici". 

12. Stiskněte Další nastavení pro Bluetooth. 
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Nyní je důležité, abyste přesně následovaly následující instrukce a vybrali COM port, 
který vytvořily Windows 10. Tiskárna nebude fungovat a dojde k chybě, pokud 
nenastavíte, nebo nemůžete nastavit COM port, který vytvořily Windows 10. 

13. Zobrazí se okno s nastavením Bluetooth, klikněte na záložku Poty COM a ověřte 
Odchozí port zobrazený pro vaší Zebra tiskárnu a název (Friendly name), který 
jste tiskárně dali. Pozor, instalace vašich Windows 10 musí být aktuální. 

(Viz také SO8986 - Windows 10 Bluetooth pairing issue when using the Zebra 
Driver) 
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14. Pokud již máte otevřené okno Zařízení a tiskárny, zavřete ho a otevřete znovu. 
Okna Zařízení a Nastavení Bluetooth by měla být také zavřená.  

15. Klikněte pravým tlačítkem na vaši tiskárnu a vyberte Vlastnosti. 
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Zobrazí se COM port, který vytvořily Windows 10. 
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Pro bezproblémový tisk bez chyb musíte vybrat uvedený COM port. 

Pak musíte ručně přidat novou tiskárnu v Zebra Setup Utility. 

16. Otevřete Zebra Setup Utility (ZSU). Pokud jste na začátku celého procesu 
nenainstalovali nejnovější verzi ZSU, zkontrolujte v obrazovce About, že máte 
aktuální verzi, která nainstaluje aktuální ZDesigner ovladač (v1.1.9.1155 nebo 
novější). 

Vyberte Install New Printer. 

 

17. Vyberte Install Printer. 
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18. Vyberte model vaší tiskárny a jazyk, který chcete použít, pak kliněte na Next>. 

 

19. Dočasně vyberte LPT3. 
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20. Odškrtněte “Launch installation of Zebra Font Downloader Setup Wizard” a 
klikněte Finish. 

 

21. Pokud se zobrazí tato zpráva, ignorujte ji a stiskněte Next. 
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22. Klikněte Ignore a na další obrazovce OK abyste dokončili instalaci. 

 

Po dokončení se nová tiskárna zobrazí v ZSU. 
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Před změnou portu v následujících krocích 23 - 25 je potřeba restartovat Windows. 

23. Znovuotevřete Zařízení a tiskárny, klikněte pravým tlačítkem na vaší tiskárně a 
vyberte Vlastnosti. 

 

24. Vyberte Porty a ověřte, že Odchozí port, který vytvořily Windows 10 (v tomto 
případě COM84), je nyní možné vybrat. 

25. Vyberte Port a klikněte Použít. 
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26. Vyberte záložku Obecné a vyberte Vytisknout zkušební stránku. 
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Pokud byl vybraný správný port, vytiskne se testovací stránka bez chybové hlášky. 

Pokud správný port není dostupný, nelze vybrat jiný COM port. Při pokusu o tisk se 
zobrazí chybová hláška. 

 

 

To znamená, že vaše Windows 10 neobsahují klíčovou aktualizaci, která opravuje 
tuto chybu Microsoftu.  
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Případně můžete pro opravu chyb Microsoftu ve starších verzích Windows 10 
dokončit všechny kroky uvedené v odkazu níže. Ujistěte se, že váš operační systém 
je aktuální. 

SO8986 - Windows 10 Bluetooth pairing issue when using the Zebra Driver 
https://km.zebra.com/kb/index?page=content&id=SO8986 

Toto není problém Zebry nebo ovladače ZebraDesigner. Toto je známý problém MS 
Windows ovlivňující všechny dodavatele ovladačů, který řeší opravy v aktualizacích 
MS. 

Pozor: ujistěte se, že vaše mobilní tiskárna nepřešla do úsporného režimu (sleeping 
mód). Zaslání požadavku na tisk na tiskárnu v sleeping módu také vyústí v zobrazení 
chyby tisku. Chyba je odstraněna, jakmile přepnete svou tiskárnu zpět do 
standardního módu.  

Pozor: Pokud dojde ke smazání spárované BT tiskárny (v nastavení Bluetooth nebo 
v Připojených tiskárnách) je potřeba znovu provést kroky 16 - 25 s restartem 
Windows před krokem 23. 

Poznámka: První tiskánu nainstalovanou přes USB v kroku 2 je možné odebrat. 

4.3. Nastavení tiskárny pro OS Android 

Pro spárování tiskárny s OS Android je nutné nejprve párovat tiskárnu do 
operačního systému. Následně poté provést vyhledání tiskárny v sekci Nastavení 
v aplikaci POP 
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4.4. Přihlášení do aplikace POP 
Po spuštění aplikace POP se zobrazí přihlašovací obrazovka, kde uživatel bude 
vyzván k zadání uživatelského jména a hesla, které mu přidělil administrátor SOP.  

 

5. Práce s POP 
Uživatel aplikace má všechny základní funkce SOP k dispozici v navigační liště hlavní 
obrazovky. Ovládání aplikace je standardní jako u kterékoliv jiné aplikace – myší, 
z klávesnice nebo dotykově, záleží na typu zařízení, na kterém je spuštěna. 

5.1. Nová transakce 
Pro založení nové transakce je uživatel (metrolog) požádán o výběr, zda bude 
provádět Ověření měřidla, Kalibraci měřidla nebo Sběr měřidel.  
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5.1.1.   Ověření, Kalibrace měřidla 

Pro ověření nebo kalibraci měřidla vybere metrolog typ transakce, kterou chce 
provádět a postupuje jednou z následujících voleb: 

• zadá nebo načte kód měřidla nebo výrobce a výrobní číslo nebo evidenční číslo 
měřidla stanovené zákazníkem nebo typ měřidla, 

• zadá část nebo celé jméno firmy popř. IČ. 

 

Následně se mu nabídne seznam záznamů, které vyhovují jeho zadávací podmínce. 
Z nich vybere měřidlo/zákazníka, se kterým chce provádět metrologický výkon – 
ověření nebo kalibraci, a potvrdí výběr tlačítkem Vybrat. 

Vyhledávání lze omezit tím, že metrolog zadá textový řetězec a systém k němu 
vyhledá odpovídající shodu. Neplatí ale, že daný řetězec je na začátku textu, může 
být kdekoliv. 

Systém také metrologovi nabízí informaci, kdy danému měřidlu vyprší platnost 
zkoušky (Expirace do:) 

Měřidlo/a lze také načíst pomocí GPS  

Systém detekuje pozici metrologa a nabídne mu měřidla, jejichž 
souřadnice odpovídají poloze metrologa podle zadaného radiusu. 
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Aplikace POP pošle dotaz do databáze ČMI a hledá údaje o firmě a měřidle. 
Vyhledávacím kritériem je část nebo celé jméno firmy popř. IČ, kód měřidla (EAN 
kód ČMI nebo výrobce a výrobní číslo nebo evidenčním číslo měřidla stanovené 
zákazníkem nebo typ měřidla). Současně POP požádá databázi ČMI o ověření platby 
na fakturu. Aplikace POP nabídne poslední použitou platební metodu. Metrolog musí 
odsouhlasit se zákazníkem platební metodu. 

Následně aplikace POP zobrazí prázdný nebo předvyplněný formulář s posledními 
daty (až 5 posledních provedených záznamů na daném měřidle nebo zařízení pro 
výběr). Popř. může zobrazit seznam měřidel pro výběr. Pokud je formulář prázdný, 
pak metrolog vyplní údaje o zákazníkovi.  

Zadání zákazníka 

V případě, že nejsou v databázi uložena žádná data o měřidle resp. zákazníkovi, zadá 
údaje o zákazníkovi – tlačítka Nový zákazník a následně Nové měřidlo.  

Metrolog vyplní Název společnosti nebo IČO a Typ registrace. Tlačítkem Ověřit 
v ARESu (Administrativní registr ekonomických subjektů) se mu automaticky 
dotáhnou zbývající údaje o zákazníkovi. Ověření je možné provádět pouze pro Typ 
registrace: ČR – registrované (ARES). 

Ověření v ARES není služba SOP/POP, využívá se SW Zakázky. 

V případě, že se nepodaří ověřit zákazníka v ARESu nebo je Typ registrace jiný než 
výše uvedený, musí metrolog doplnit údaje ručně. 
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Vyhledávání již zadaného zákazníka lze upřesnit tím, že metrolog zadá textový 
řetězec a systém k němu vyhledá odpovídající shodu. Neplatí ale, že daný řetězec je 
na začátku textu, může být kdekoliv. 

Pokud zákazník v databázi již existuje, jsou data o zákazníkovi dotažena 
automaticky: 



 26 

 

  

 

Po výběru zákazníka z databáze a potvrzení tlačítkem Vyber, se zobrazí karta 
zákazníka i s jeho zadanými měřidly: 
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Pozn. Do položky Číslo smlouvy se automaticky přiřazují všechny existující smlouvy 
pro daného zákazníka a to z externího systému Nuvia.  

Vnitropodnikové transakce 

Pokud je zákazníkem některá z poboček ČMI, jde o tzv. vnitropodnikovou transakci. 
Aplikace automaticky rozpozná vnitropodnikového zákazníka na základě jeho IČ a 
zobrazí v takovém případě pole pro zadání střediska a zakázky. Vnitropodniková 
transakce musí mít vybranou zakázku. Středisko slouží pouze pro omezení výběru 
zakázek a není povinné. Pokud uživatel nevybere Zakázku a dá Provést 
zkoušku/kalibraci, zobrazí se uživateli upozornění. Střediska a zakázky POP doptává 
do IS ČMI. 
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Tlačítko Načíst dalších 20 měřidel 

Umožňuje prvotně zobrazený seznam měřidel rozšířit a načíst dalších 20 měřidel. 
Toto rozšíření lze opakovat. 

Tlačítko Editace měřidla 

Umožňuje úpravy dat u již zadaných měřidel.  

Tlačítko Editovat zákazníka 

Umožňuje úpravy a opravy údajů o zákazníkovi. 

Tlačítko Nové měřidlo 

V kalibraci i ověření se při zadávání nového měřidla postupuje stejně a to: Metrolog 
vybere druh měřidla z číselníku. Pokud je nutné vybraný typ měřidla upravit, je pod 
seznamem typů tlačítko Editovat, které tuto činnost umožňuje. 
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• Pokud měřidlo v číselníku není, lze ho do číselníku zadat a to ve spodní části 
obrazovky. Rozsah údajů pro zadání nového typu se pro ověření měřidla a 
kalibraci měřidla liší. 

Pro ověření měřidla i kalibraci vypadá zadání nového typu takto: 

 

I nově zadané typy se přenášejí zpět do aplikace Nuvia. 

• Dále se vyplní identifikační čísla, tj. EAN, evidenční číslo, výrobní číslo, popř. 
číslo zařízení. (Číslo zařízení se přenáší do aplikace Nuvia) a také údaje o 
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uživateli – Název, IČ a Místo provedení, pokud je jiný než objednatel 
metrologického výkonu. Údaje o uživateli se doplní pomocí podokna, které se 
objeví kliknutím na tlačítko Přidat uživatele. 

Údržba číselníku typů měřidel, zadávání nových typů se provádí primárně 
v aplikaci Nuvia. Zadání nového typu přes POP by mělo být pouze krajním 
řešením, pokud nebude v číselníku požadovaný typ nalezen. 

Tlačítko Založit bez výkonu (obrazovka Nové měřidlo) 

Umožňuje k danému zákazníkovi založit nové měření bez toho, že by se provedl 
metrologický výkon. 

Tlačítko Proveď zkoušku 

Spustí v samostatném okně přehled etalonů pro výběr. 

Jako výchozí Číslo organizační jednotky se nastaví „Uživatelská předvolba„. K výběru 
se nabídnou etalony pro daný obor měření nadefinované u daného metrologa v Moje 
etalony. 

Výběrem konkrétní organizační jednotky se zobrazí pouze ty etalony, které má 
k dispozici konkrétní organizační jednotka bez ohledu na obor měření. 

V okně Přidej etalon vybere metrolog ze seznamu ty etalony, které použil při 
konkrétní kontrole a přidá je do dolního přehledu pomocí tlačítka Přidat. 

K odebrání z dolního přehledu slouží tlačítko Odebrat. Po dokončení seznamu 
použitých etalonů se celý výběr potvrdí tlačítkem Potvrdit. Seznam těchto etalonů 
se zobrazí pod údaji o společnosti. 
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Pro nastavení Moje etalony uživatel použije volbu Aplikace – Nastavení – Moje 
etalony 

 

Uživatel vybere obor a na další obrazovce si může přiřadit etalony od „Svých“ 
etalonů. 
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Nastavení Moje etalony se ukládá k uživatelskému účtu na SOP. 

Pokud měření provádí servisní organizace lze do seznamu přidat i jiný etalon než ČMI 
a to tlačítkem Přidat. Tento cizí etalon se ovšem uloží pouze ke konkrétnímu 
metrologickému výkonu. Do databáze etalonů ČMI se neukládá.  

Po výběru etalonů metrolog tlačítkem Další postupuje na další obrazovku, kde vybere 
ze seznamu Výběr metodických postupů metodický postup, podle kterého bude 
zkouška prováděna a přiřadí ji k danému měřidlu.  

Číselník metodických postupů poskytuje aplikace Nuvia. Metrolog může zadat i 
vlastní Číslo a Název metodických postupů např. pokud má nový metodický 
postup, podle kterého pracuje, ale tento postup ještě není zaveden v Nuviau. Tyto 
samostatně zadané údaje se ale zpětně nepřenášejí do číselníku v Nuviau.  
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Následuje výběr šablony pro záznam výkonu. 

 

Pokud je zapnutá volba Aplikace – Nastavení – Načítat poslední měření: 
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zobrazí se uživateli informace z posledního měření: 

 

Zaškrtnutím checkboxu se pro záznam použije šablona z posledního měření. 

Následně je možné provést samotný metrologický výkon – vyplnit Záznam o 
ověření/kalibraci měřidla. Uloží se záznam s naměřenými hodnotami a závěr 
(kladný nebo záporný výstup). 

Po vyplnění záznamu je možné pokračovat dále na pracovní list pomocí tlačítka 
Další. 

Nebo je možné provádět ověření dalších měřidel pomocí tlačítka Další ověření nebo 
Další kalibrace. Pokud je takto rozpracováno více záznamů, tak při postupu na 
pracovní list pomocí tlačítka Další, systém nabídne možnost sloučení transakcí.  

Jestliže metrolog transakce sloučí, vytvoří se pro ně jeden společný pracovní list. 
V opačném případě má každá transakce samostatný záznam + pracovní list. 

Tlačítko Zmařená transakce 
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V případě, že chce metrolog ukončit záznam např. z důvodu ztráty měřidla, lze 
v systému přeskočit následující milníky a celou transakci ukončit tlačítkem Zmařená 
transakce. Takto ukončená transakce nejde znovu otevřít. 

Tlačítko Nevyhovělo  

V případě, že nejsou splněny závěry, použije metrolog tlačítko Nevyhovělo. Transakci 
se nastaví příznak, že měřidlo neodpovídá požadovaným parametrům, metrolog 
pokračuje standardním způsobem na další milníky, na SOP se vytvoří Protokol o 
zamítnutí. 

Tlačítko Podobné měřidlo 

Pokud metrolog provádí měření/kalibraci většího počtu stejných zařízení, které se liší 
pouze výrobním číslem a všechny ostatní parametry jsou stejné, je možné si 
tlačítkem Podobné měřidlo usnadnit práci – systém data předem vyplní a metrolog 
je pouze upraví. 
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Záznam o ověření měřidla - vzor 

 

 

Standardní záznam o ověření měřidla 

V případě, že jsou splněny závěry, jsou přiřazeny transakční úřední značky daného 
typu (1 kus na jedno měřidlo). Přiřazením se rozumí přiřazení evidenčního čísla 
transakční úřední značky. V případě, že se jedná o kalibraci měřidla (kde se 
transakční úřední značka nepoužije), je automaticky přiřazeno číslo kalibračního 
listu. 
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5.1.2. Pracovní list – výkonová část 
Cena výkonu, platba za výkon 

Ocenění výkonu provedeného na měřidlu dle ceníku se provádí v pracovním listu. 
Zde je zobrazen seznam měřidel na transakci a seznam ceníkových položek. 

Na obrazovce pracovního listu je vždy označené jedno měřidlo. Buď je jako výchozí 
vybráno automaticky první měřidlo, nebo výběr měřidla provede uživatel (pokud 
předtím sloučil více transakcí a v pracovním listu se tedy nachází více měřidel). 
V případě, že se v transakci nachází pouze jedno měřidlo, je vždy vybrané/označené 
právě toto. 

V případě, že měřidlo nemá přidělenu žádnou cenu, je řádek podbarven červenou 
barvou. V případě, že měřidlo má přidělenu alespoň jednu cenu, je řádek podbarven 
zelenou barvou. 

Na dlouhý stisk nebo pravé tlačítko na záznamu měřidla se zobrazí možnosti: 

• Položky měřidla – po výběru se zobrazí seznam všech ceníkových položek 
přiřazených měřidlu. 

• Odeber veškeré položky měřidla – po potvrzení následujícího dialogu dojde 
k odstranění všech ceníkových položek z daného měřidla. 
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Přidání ceníkové položky - ceny 

Přidání ceny může metrolog provést po výběru měřidla, ke kterému chce cenu 
přiřadit. Cenu lze přiřadit buď zadáním kódu ceníkové položky a potvrzením tlačítkem 
Přidat, nebo může otevřít ceník pro vyhledávání ceníkových položek – tlačítko 
Ceník.  

Pokud metrolog sloučil více transakcí do jedné, nachází se na pracovním listu více 
měřidel. V takovém případě musí metrolog vybrat, na které měřidlo chce přidat 
ceníkovou položku. Nacházejí-li se např. v pracovním listu dvě měřidla, metrolog 
vybere první a přidá na něj příslušnou ceníkovou položku (nebo i více), pak vybere 
druhé měřidlo a přidá ceníkovou položku tomuto měřidlu. 

Ceníkové položky typu „Externí doprava se změnou ceny“ a „Externí doprava bez 
změny ceny“ se nepřiřadí k měřidlu, ale k celé transakci, a to bez ohledu na výběr 
jakéhokoli měřidla.  

Úpravy ceny 

Po výběru konkrétní ceníkové položky v seznamu přiřazených ceníkových položek se 
na dlouhý stisk nebo stisk pravého tlačítka na položce uživateli zobrazí menu 
s možnostmi Odebrat, Upravit. 
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• Odebrat – potvrzením dojde k odstranění příslušné ceníkové položky 
z pracovního listu 

• Upravit – Otevře se okno, kde může metrolog upravit počet kusů dané 
ceníkové položky za hodinu 

 

Pokud se v transakci nachází více měřidel, které je potřeba ocenit stejnou 
ceníkovou položkou, musí metrolog ceníkovou položku přiřadit každému 
takovému měřidlu zvlášť, nebo použít funkci pro rozpočítání: 

Pokud uživatel v okně zadá n ks/hod a v transakci je právě n měřidel a potvrdí, 
tak bez ohledu na typy měřidel v transakci, se zobrazí dialog: „Přiřadit n ks/hod 
právě vybranému měřidlu, nebo rozdělit mezi všechna měřidla?“  

Přiřadit – vybraná ceníková položka se se zadaným množstvím přiřadí právě 
vybranému měřidlu.  

Rozpočítat - vybraná ceníková položka se rozpočte a přiřadí všem měřidlům 
v transakci s počtem 1 ks/hod. 

Zrušit – akce se zruší. 

 

Ikona Tiskárna umožňuje vybrat měřidla, vystavit, podepsat a 
vytisknout pro ně potvrzení o provedené kontrole. Lze vystavit 
souhrnné potvrzení pro více měřidel. Doklad lze vystavit opakovaně. 
Typy ceníkových položek 

Ceníkové položky se v zásadě dělí na 3 typy: 

a) S pevnou cenou 
Ceníkové položky standardních, běžných výkonů, které mají v ceníku 
přiřazenou pevnou cenu, kterou nelze na POP změnit 
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b) S volnou sazbou – položka č. 9100 
Tato položka umožňuje zadat smluvenou cenu za výkon. Po jejím výběru se 
zobrazí na POP podokno: 

 

Po vložení ceny za jednotku, se ceníková položka přenese na pracovní list.  
 

c) S volitelnou sazbou – ceníkové položky 9100xxxx 
Zadání ceníkové položky s číslem 9100xxxx vyvolá zobrazení podokna, které 
umožnuje změnu ceny.  
 
¤ Jednotková cena - Ks 
Pokud zná metrolog Jednotkovou cenu, doplní počet ks a systém mu vrátí  
Cenu celkem. 
 
¤ Ks – Cena celkem 
Pokud zná metrolog Cenu celkem a potřebuje ji rozpočítat na určitý počet ks 
měřidel, pak mu systém vrátí Jednotkovou cenu.  

 

Vyplněné ceníkové položky se přenesou do seznamu na pracovní list. Po 
ukončení zadávání údajů do listu se celý list uloží – tlačítka Uložit nebo je 
možné pokračovat volbou Sloučit více transakcí.  

 
Příklad vyplněného pracovního listu: 
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Tlačítkem Uložit je pak možné se přesunout na další obrazovku Platba – Výběr 
způsobu platby. V tomto kroku dochází k validaci Pracovního listu, který musí 
splňovat podmínky uvedené níže, jinak uživateli není umožněn přechod na Výběr 
platby. 

• Cena transakce musí být větší než 0. 

• Každé měřidlo musí mít přidělenu alespoň jednu ceníkovou položku. Pokud 
tomu tak není, je zobrazena informativní hláška a metrolog musí ceníkovou 
položku měřidlu přiřadit. 

V případě, že metrolog slučuje transakce až v milníku Platba, může se stát, že 
některé z transakcí ještě nemají u měřidel přiřazeny ceníkové položky. V tomto 
případě aplikace samovolně přejde do obrazovky výkonové části, kde je nutné 
ceníkové položky přiřadit.  
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a) V případě platby za hotové – tlačítko Hotovost – se vytvoří zjednodušený 
daňový doklad. Aplikace POP umožní tisk zjednodušeného daňového dokladu 
popř. zjednodušeného pracovního listu (části pro zákazníka – technickou a 
výkonovou). Zjednodušený daňový doklad může být i elektronický. 
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Zaškrtnutím se označí, zda zjednodušený doklad bude pouze v elektronické 
podobě nebo se bude i tisknout.  

 

 

Pokud je u dokumentu Zjednodušeného daňového dokladu zaškrtnuta 
volba þ Email, bude zákazníkovi zaslán požadovaný doklad na jeho mailovou 
adresu, kterou uvede metrologovi a ten ji zadá do POP. Zadat lze pouze 1 
emailovou adresu. 

b) V případě platby kartou – tlačítko Platební kartou - je proces identický, 
pouze terminál vydává svůj doklad. 

c) V případě platby prostřednictvím PSMS – tlačítko Premium SMS - je identický 
postup jako u hotovosti. 

d) V případě platby na fakturu: 
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• Aplikace POP bude používat vlastní řadu čísel faktur odlišnou od řady 
Ekopraktik ČMI. 

• Aplikace POP vystaví nebo nevystaví fakturu dle příznaku z databáze. 

e) Tlačítko Nelze zaplatit – pokud zákazník nemůže zaplatit jedním ze způsobů 
uvedených výše, je možné vystavit mu fakturu, i když ji v systému nemá 
zadanou jako povolený způsob platby. 

f) Tlačítko Vnitro PL – je dostupné pouze pokud je transakce vnitropodniková – 
viz část Vnitropodnikové transakce výše. V tomto případě se negeneruje 
ani stvrzenka ani faktura. 

Sazba DPH 

Sazba DPH se vybere automaticky v závislosti na definici v ceníku a na tom, zda je 
transakce vnitropodniková. Normálním transakcím (nevnitropodnikové) je přiřazena 
standardní sazba dle zákona, vnitropodnikovým sazba 0 %. 

Slučování transakcí 

Pokud metrolog pracuje u zákazníka, který má větší množství měřidel, může použít 
sloučení transakcí. Slučoval lze libovolný počet transakcí splňující vybraná kritéria 
uvedená dále. 

Nejdříve prověří jednotlivá měřidla a zavede je do systému jako samostatné 
transakce.  

Transakce lze slučovat, pokud je jejich milník ve stavu Pracovní list nebo Platba. 

Lze slučovat pouze nevnitropodnikové transakce s nevnitropodnikovými, nebo 
vnitropodnikové transakce s vnitropodnikovými. 

Další podmínkou pro sloučení transakcí je, že pro ně musí být identický zákazník a 
identická smlouva. Nelze slučovat transakce různých zákazníků. Stejně tak nelze 
slučovat transakce stejného zákazníka, pokud jsou přiřazeny odlišným smlouvám. 

V případě slučování vnitropodnikových transakcí musí být navíc stejná Zakázka. 
V případě slučování vnitropodnikových transakcí přes tlačítko Další ověření/Kalibrace 
přejde aplikace na obrazovku Výsledek vyhledávání – přehled. Automaticky se 
nastaví zákazník, zakázka a případně středisko podle předchozí transakce. Středisko 
a Zakázku v tomto případě už nebude možné změnit, aby bylo zamezeno slučování 
transakcí s rozlišnými zakázkami. 

POZOR! Proces sloučení transakcí je nevratný! 

Sloučení více transakcí lze provést tlačítkem Sloučit více transakcí na obrazovce 
Pracovní list nebo Platba: 

 

Následně systém automaticky vyhledá transakce, které lze sloučit. Tzn., že splňují 
výše uvedené podmínky k zákazníkovi, smlouvě, typu transakce (vnitropodniková, 
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normální) a případně zakázce. V seznamu se vyberou transakce ke sloučení, které se 
potvrdí tlačítkem Sloučit a následně se ještě potvrdí dialogové okno: 

 

Následně se objeví znovu Pracovní list/ Platby - záleží, ve kterém milníku bylo 
sloučení provedeno. Nyní již metrolog pracuje s více transakcemi. Pro ně bude 
společný Pracovní list a následně i způsob platby, daňový doklad atd.  V případě, kdy 
slučovaná transakce má již vyplněna data pracovního listu, pak tato data jsou 
přenesena do pracovního listu primární transakce (tj. transakce, do které se slučují). 

Pokud sloučené transakce obsahovaly stejné měřidlo, ve výsledné transakci se toto 
měřidlo zobrazí právě tolikrát, kolikrát bylo na původních transakcích. Tzn., že 
nedojde ke sloučení stejného měřidla z původních transakcí do jednoho řádku u 
výsledné transakce. Každé měřidlo tak bude v transakci vždy uvedeno jako unikátní 
záznam. 

Původní transakce jsou na pracovním listě jako položky. Zároveň jsou původní 
transakce se všemi daty v systému stále uloženy a je možné je dohledat v SOP. Zde 
jsou vidět např. v nefinančních reportech a transakce pak mají Status: Sloučená – 
neaktivní. 

Slučovat lze i transakce, do kterých již byly dříve sloučeny jiné transakce. 

Výkonová část pracovního listu se musí uzavřít na místě po ukončení výkonu. 

5.1.3.   Pracovní list – nákladová část 
V této sekci metrolog vyplňuje čas strávený výkonem. Může přidat náklady 
k spolupracující osobě a náklady související s dopravou. 

Zadání se musí provést nejpozději do 4. kalendářního dne následujícího měsíce a 
současně do 5ti pracovních dnů. V opačném případě je metrolog v POP varován 
pomocí pop-up okna a současně se zašle informační email na zadané emailové 
adresy.  
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Zadání času stráveného výkonem 

Na dvojklik nebo dlouhý stisk ve sloupci Hodiny metrologa na ceníkové položce se 
zobrazí okno s možností zadání času stráveného výkonem na této položce. 

Čas strávený výkonem metrolog uvádí k jednotlivým ceníkovým položkám. Byla-li 
stejná ceníková položka v části Pracovní list – výkonová část přidána vícekrát, 
v nákladové části se tyto stejné položky sdruží do jednoho řádku a dopočte se počet 
ks/hod. Strávený čas pak pro ně metrolog zadává v jednom řádku. 
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Následuje vyplnění nepovinných položek: 
• Spolupracující osoby 

• Doba strávená řízením vozidla 
 
Přidání spolupracující osoby 

Je-li potřeba vykázat náklady na další spolupracující osobu, zadá metrolog její osobní 
číslo (osobní čísla systém ověřuje, tzn., že musejí být platná) v poli OČ spolupracující 
osoby a stiskne tlačítko přidat. Do formuláře přibude sloupec s osobním číslem a 
metrolog může k položkám vyplnit čas spolupracovníka strávený na jednotlivých 
položkách stejným způsobem, jako u sebe. Lze přidat i více spolupracujících osob. 

 

Odebrání spolupracující osoby 

Pro odebrání spolupracující osoby vybere metrolog její osobní číslo v comboboxu pod 
seznamem položek a dá tlačítko odstranit. Z formuláře zmizí sloupec s osobním 
číslem spolupracující osoby. 

Zadání dopravy 
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Pokud metrolog použil vozidlo, musí vyplnit část Doprava. V comboboxu vybere SPZ 
vozidla a dá přidat. V seznamu vozidel přibude záznam a metrolog u záznamu po 
dvojkliku na příslušném sloupci vyplní počet km a hodin k danému záznamu. 

 

 

Odebrání dopravy 

Odstranění vozidla provede metrolog výběrem SPZ vozidla v comboboxu pod 
seznamem vozidel a dá odstranit. 
 
Moje auto 

Pokud si uživatel nastavil Moje auto v části Aplikace – Nastavení – Moje auto:  

  

pak se toto v Pracovním listu – nákladová část v sekci Zadání dopravy automaticky 
přednastaví do comboboxu pro výběr SPZ. 
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Nastavení Moje auto se ukládá k uživatelskému účtu na SOP. 

Přidání poznámky 

Metrolog může k nákladové části pracovního listu přidat libovolnou poznámku. 

Tlačítko Dokončit 

Po vyplnění nákladové části a stisknutí tlačítka Dokončit dojde k dokončení 
transakce. V tomto kroku dochází k validaci Pracovního listu – nákladová část na 
vyplnění hodin u ceníkových položek. Pro dokončení transakce musí být u každé 
ceníkové položky vyplněny hodiny metrologa. Vyplnění hodin spolupracující osoby 
není povinné. 

Nákladová část pracovního listu se musí uzavřít nejpozději do 4. kalendářního dne 
následujícího měsíce. Termíny nejpozdějšího uzavření se týkají pouze 
zjednodušených pracovních listů. Po uzavření výkonové části by měl metrolog 
nejpozději do 5ti pracovních dnů vyplnit nákladovou část. V případě neuzavření 
nákladové části se automaticky 6. pracovní den v SOP vygeneruje email na 
distribuční seznam pracovníků ČMI dle pracovního zařazení. 

Dokumenty 

Aplikace průběžně odesílá data na server, ten generuje z dat dokumenty a předává 
data a dokumenty dále do IS ČMI, a to následujícím způsobem: 

• Zjednodušený pracovní list odejde do Ekopraktik po dokončení celé 
transakce, kdy dojde i k přiřazení čísla pracovního listu. 

• Zjednodušený daňový doklad odejde do Ekopraktik po přechodu na 
obrazovku Pracovní list – nákladová část. 

• Faktura vygenerovaná na POP odejde do Ekopraktik. 

• Záznam o měření odejde do databáze ČMI (Nuvia) po přechodu na 
obrazovku Pracovní list (zjednodušený) – výkonová část. 

• Kalibrační list, pokud byl vystaven, odejde do databáze ČMI (Nuvia) po 
přechodu na obrazovku Pracovní list – nákladová část. 

• Potvrzení o ověření nebo ověřovací list, pokud se vystavují, odejdou do 
databáze ČMI (Nuvia) po přechodu na obrazovku Pracovní list – 
nákladová část. 
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• Data nového zákazníka popř. upravená data stávajícího zákazníka se 
odešlou do databáze ČMI po založení nového zákazníka. Data budou 
doplněna příznakem, zda je to úplně nový zákazník nebo se jedná o 
úpravu. 

• Data o měřidle budou odeslána do databáze ČMI. 

• Protokol o zamítnutí – pokud bylo ověření/kalibrace zamítnuto – po 
přechodu na obrazovku Pracovní list – nákladová část. 

• Potvrzení o převzetí – pokud bylo na POP generováno - po přechodu na 
obrazovku Pracovní list – nákladová část. 

Zadané přehledy nákladů a také dalších dokumentů, které přísluší k danému měření, 
lze zobrazit v SOP v sekci Reporty – Nefinanční reporty. 

5.2. Otevřít transakci 
Metrolog může mít v aplikaci POP uloženo neomezené množství transakcí v různých 
stavech zpracování. V případě, kdy metrolog chce přistoupit k již založené transakci, 
použije volbu Otevřít transakci. 

Metrolog může přerušit zpracování otevřené transakce vždy po dokončení kroku 
(stavu transakce) např. uložení záznamu o měření. 

 

 

Aplikace POP prohledá úložiště dat a zobrazí uživateli přehled otevřených transakcí. 
Metrolog vybere zvolenou transakci a potvrdí její otevření. POP otevře zvolenou 
transakci v posledním uloženém stavu.  
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5.3. Bilance pokladny 
Kdykoliv je možné vyvolat aktuální bilanci pokladny vč. bilance transakčních značek. 
Aplikace POP zobrazí informační okno s bilancí, kde budou uvedeny informace o 
hotovosti a dokladech k předání na SPM. Současně bilance zahrnuje i přehled počtů 
transakčních úředních značek, jejich seznam a status. Metrolog má tak stále přehled 
o použitých a volných značkách. 

Bilance pokladny je vhodným kontrolním nástrojem pro finální finanční uzávěrku na 
SPM. Metrologovi tak dává přehled o očekávaném stavu pokladny a úředních 
transakčních značkách. Bilance pokladny ovšem nenahrazuje finanční uzávěrku na 
SPM, pouze dává informaci o přehledu hotovosti a dokladů na bezhotovostní platby 
pro finanční uzávěrku. 
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5.4. Aktualizace SW 
Na existenci nové verze je vždy uživatel při přihlášení do aplikace upozorněn 
samostatnou hláškou. Případně může uživatel POP kdykoliv operaci aktualizace SW 
vyvolat. 

Pro aktualizaci software POP uživatel použije volbu Aplikace – Aktualizace SW. 
Automaticky je provedena kontrola verzí a systém oznámí, zda je verze aktuální či 
nikoliv. Tlačítkem Vyhledat aktualizace je možné zobrazit nabídku dostupných 
aktualizací. 

V případě požadavku na aktualizaci SW aplikace POP odešle svou verzi POP na server 
SOP. Server SOP ověří aktuálně dostupnou verzi POP na serveru a v případě, že 
verze POP na klientské aplikaci je nižší než na serveru, automaticky zahájí přenos 
aplikačních souborů POP na klienta. 

Aktualizace SW nepřenáší na serverovou část SOP transakční data, ani je nijak 
neovlivňuje na klientské instalaci POP. 
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5.5. Změna hesla 
Pro změnu hesla uživatel použije volbu Aplikace – Změna hesla: 
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5.6. Nastavení komunikačního portu pro GPS komunikaci 
Tato obrazovka slouží pro konfiguraci nastavení GPS komunikace.  

Před nastavením komunikačního portu v aplikaci POP je nutné mít již nainstalován 
ovladač GPS modulu. Pokud není instalován nebo nefunguje korektně, lze použít 
postup níže. 

5.6.1. Instalace Null-modem emulator 
Nejdříve je potřeba nainstalovat Null-modem emulator. Instalační soubor je ke 
stažení zde: https://sourceforge.net/projects/com0com/. 

Soubor se stáhne zkomprimovaný: com0com-3.0.0.0-i386-and-x64-unsigned.zip. Je 
potřeba ho dekomprimovat a spustit setup.exe. 

 

Pokud se zobrazí chybová hláška, dejte OK. 
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Pokud se zobrazí chybová hláška níže, dejte Pokračovat. 
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Následně je potřeba ručně zaktualizovat ovladač. Vyhledejte a spusťte správce 
zařízení ve Windows: 

 

Rozklikněte Další zařízení, stiskněte pravé tlačítko myši na com0com – serial port 
emulator a dejte Aktualizovat software ovladače… 
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Vyberte Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače. 
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Systém buď zaktualizuje software ovladače, nebo vypíše informační hlášku, že 
software ovladače již aktuální je. 

5.6.2. Instalace GNSS data interface 

Nyní je potřeba nainstalovat GNSS data interface. Instalační soubor s poslední verzí 
je ke stažení zde, v části Last version:  

 

http://support.black-it.eu/en/products/gnss%20data%20interface/download.htm 
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Soubor se stáhne zkomprimovaný: GnssDataInterface v1.1.0.36.zip. Je potřeba ho 
dekomprimovat. Program se neinstaluje a lze ho přímo spustit otevřením 
GnssDataInterface.exe. 

Po spuštění Gnss Data Interface se zobrazí okno programu s oknem Settings. Pokud 
se okno Settings nezobrazí automaticky, lze ho zobrazit výběrem pložky Options – 
Settings z menu Gnss Data Interface. 

 

Zde zaškrtněte Start with Windows a dejte Apply, abyste nemuseli před každým 
spuštěním POP zapínat zápis do com portu v Gnss Data Interface ručně. 
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Pokud z nějakého důvodu nechcete mít tuto možnost nastavenou při startu Windows, 
budete muset vždy před spuštěním POP spustit Gnss Data Interface a spustit zápis 
do com portu ručně. 

 

5.6.3. Nastavení GPS komunikace v POP 

Nyní je možné spustit POP a v menu Aplikace – Nastavení upravit COM port a 
Znakovou rychlost: 
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Nyní by již GPS modul měl fungovat v POP bez problémů. Pro další spuštění stačí 
vložit GPS modul do stejného USB portu v PC a nic by se nemělo změnit 
v konfiguraci, tzn. GPS modul by měl poskytovat GPS souřadnice do POP. 

To lze vyzkoušet na několika místech aplikace POP: 

a) v detailu měřidla 
b) v záznamu výkonu 
c) v pracovním listu (představuje konec výkonu) 

5.7. Ukončení práce s POP - odhlášení 
Metrolog může kdykoliv vyvolat operaci odhlášení, která uloží aktuálně 
rozpracovanou transakci a ukončí běh aplikace POP. 
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6. Odinstalování aplikace POP 
Odinstalování aplikace POP-Klient je možné provést ze START menu OS Windows - 
Nastavení – Programy a funkce nebo spuštěním souboru uninst.exe z adresáře, 
kde je POP-klient nainstalován. 

7. Použité zkratky 
Zkratka Popis 

SOP Systém osobních pokladen 

POP POP je aplikace SOP běžící v online nebo semionline režimu na přenosném PC 
(notebook, netbook, tablet) nebo speciálním terminálu 

SPM SPM neboli aplikace Stabilního Pokladního Místa je aplikace SOP běžící na 
víceúčelovém PC s OS Windows, na kterém běží aplikace SOP v režimu online 

VOJ Vnitřní organizační jednotka ČMI 

ERP Ekonomický informační systém organizace 

EAN Čárový kód 

DO  Databáze organizace (nový systém ČMI) zabývající se agendou personalistiky 

DB ČMI Databáze zákazníků a měřidel 

RES Registr ekonomických subjektů 

PDF/A Nezměnitelný elektronický formát dokumentu, určený k archivaci. Definice viz 
ISO19005-2 

SED Systém elektronických dokumentů 

DB ED Modul databáze elektronických dokumentů 

PDF GEN Modul generátor dokumentů v PDF 

PDF/A GEN Modul převodu dokumentů do PDF/A 

DIGI SIGN  Modul digitálního podpisu a časové značky 

MMP Systém Materna Mobile Payment 

LOG Modul logování 

MAIL Mailbox pro ukládání dokumentů 

8. Závěr  
Přejeme Vám příjemnou práci s aplikací SOP a v případě problémů kontaktujte 
support MATERNA Communications a.s.  


