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Vážení uživatelé našich informačních systémů, 

 

prvňáci mají za sebou první školní den a jak říkáme u nás doma je nejvyšší čas přemýšlet o 

vánočních dárcích. Jako každý rok si Ministerstvo financí na závěr roku připravilo pro nás 

také dárečky a to v podobě novinek, které jsme zapracovali do nové verze našeho 

informačního systému SQL Ekonom 2017. S jeho distribucí začneme ihned po školení, 

v posledních dnech měsíce listopadu 2017. 

 

V tomto čísle magazínu Vás budeme informovat o  

 

 novém zákaznickém portále na  našich  webových stránkách, které jsme zveřejnili na 

začátku měsíce listopadu 2016 a  Facebooku, kde nás od podzimu též najdete 

 pozveme Vás na školení, které se bude týkat novinek v účetnictví v roce 2017, nové 

verze SQL Ekonomu 2017 a zopakujeme si ve stručnosti podstatu EET 

 novinkách v nové verzi SQL Ekonom 2017 a jeho distribuci  

 termínu zahájení distribuce verzí programu SQL Ekonom 2017 

 elektronické evidenci tržeb a jejím napojení do IS SQL Ekonom 

 Dotykačce s.r.o. – novém obchodním partnerovi pro EET 

 jak to bude s EET a e-shopy 

 novém obchodním partnerovi Společnosti GORDIC 

 úpravě mezd Soft PC  od 1.11.2016 

 službách našich partnerů, tak jak Vás o nich informujeme v každém čísle našeho 

magazínu  

 

Tolik tedy úvodem a nyní už bychom Vás rádi seznámili s podrobnějšími informacemi o 

jednotlivých tématech, které jsme si pro Vás připravili.  Věřím, že se při čtení nebudete nudit. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naďa Lukášková 

                                                                                                                  pracovník zákaznické podpory 
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Nové webové stránky a Facebook 

 
Jak jsme Vás již informovali v minulé čísle našeho magazínu, rozhodli jsme se zásadně 

inovovat naše webové stránky tak, aby je bylo možné zobrazovat i na chytrých telefonech a 

tabletech. Zároveň jsme výrazně inovovali grafickou podobu a obsah stránek. Nově nás 

naleznete též na Facebooku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na našich nových webových stránkách je od  1. listopadu 2016 přístupný  i nový zákaznický 

portál, který pro registrované uživatele nabízí možnost stažení nových aktualizovaných verzí  

našich programů včetně příruček a manuálů informačního systému SQL Ekonom i mezd 

Mzdy SOFT PC. 

Do nového zákaznického portálu JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT, přístupy z původního 

portálu již nejsou dostupné. 
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Přihlásíte se na náš web www.softbit.cz a v  levé horní části kliknete na Zákaznický portál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je nutné přes formulář PŘIHLÁŠENÍ provést novou registraci do našeho portálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stisknete zelené tlačítko Vytvořit účet a Vyplníte požadované údaje, minimálně ty, které jsou 

označené *   a stisknete Registrovat.  

Na obrazovce se objeví hlášení 

 

Váš účet byl vytvořen a na zadanou e-mailovou adresu byl odeslán ověřovací odkaz. Než se 

budete moci přihlásit, musíte účet ověřit kliknutím na ověřovací odkaz, který obdržíte ve 

zprávě, správce vám následně účet aktivuje. 

 

U nás proběhne administrace a vy obdržíte e-mailem zprávu, že Vaše přihlášení proběhlo 

úspěšně. Můžete si samozřejmě zvolit své původní přihlašovací údaje.  

http://www.softbit.cz/
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Ve zprávě, kterou naleznete na zadané e-mailové adrese budete mít napsán postup i Vaše 

přihlašovací údaje. 

Po kliknutí na webový odkaz proběhne administrace na našem portále a Vy dostanete na 

zadanou e-mailovou adresu zprávu o úspěšné administraci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po tomto kroku již budete mít možnost si stahovat nové verze našeho informačního systému, 

příručky a manuály.  

 

 

Nový web je dostupný od začátku měsíce listopadu 2016. Rychlé zprávy a upozornění 

naleznete též na Facebooku 
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Srdečně Vás zveme na školení k IS SQL Ekonom 2017 

 

Přivítejte Advent a přijďte na školení 

Na závěr roku jsme pro Vás připravili již tradiční školení k novinkám v účetnictví i v našem 

informačním systému SQL Ekonom na rok 2017. 

Termín školení:   
 
 

29. 11. 2016 od 9.00 hodin  
v Hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou 

 
Obsah školení: 

1. Nová verze IS SQL Ekonom 2017 – seznámení s novinkami v nové verzi včetně 

funkcí EET 

přednášející: Tomáš Urban, Ing. Jeroným Holý        

2. Účetní uzávěrka 2016 v IS SQL Ekonom – nové finanční výkazy hospodářské 

organizace 

přednášející: Tomáš Urban 

3. SQL Ekonom – zpracování přiznání k dani z příjmu v rámci nového subsystému 

přednášející: Tomáš Urban 
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4. EET – seznámení s novinkami v oblasti metodiky 

přednášející: Tomáš Urban 

5. Novinky v oblasti legislativy pro rok 2017 

přednášející: Ing. Daniela Burianová, Esop s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 

 

 

 

Školení jsme připravili pro všechny společnosti, jak hospodářské tak příspěvkové. Věříme, že 

připravený program je pro Vás atraktivní a budeme se těšit na Vaši účast. 

Poplatek za školení: 
 1.400,- Kč včetně 21 % dph 

(v ceně školení jsou zahrnuté materiály ke školení, oběd a občerstvení) 

 

 

Všechny zájemce o naše školení prosíme, aby se včas přihlásili, buď prostřednictvím e-mailu 

softbit@softbit.cz nebo telefonicky na telefonních číslech 494 532 202 nebo 494 534 354 naší 

centrály, nejpozději však do úterý 22.11.2016 

 

 

 

Jak se na školení dostanete: 

 

 
 
Pro účastníky školení, kteří přijedou od Vamberka (Hradec Králové, Ústí nad Orlicí). 
Na kruhovém objezdu na počátku města Rychnov nad Kněžnou odbočte vpravo a jeďte stále 
po hlavní cestě směr Slatina nad Zdobnicí (do kopečka). Po zhruba 3 km se dostanete na 
kopec obklopený z obou stran lesem. Odbočte vlevo na vedlejší cestu, kde je velká 
směrovka s ukazatelem letoviska hotelu Studánka. Po této vedlejší cestě pojedete stále 
z mírného kopečka dolů a dostanete se k hotelu Studánka. Je možnost parkovat přímo u 
hotelu Studánka, nebo o něco výše, na parkovišti u lesa. 
 
Pro účastníky školení, kteří přijedou od Solnice (Náchod). 
Pojedete po hlavní silnici až na konec města, kde na kruhovém objezdu (jediném na hlavní 
silnici) odbočíte vlevo a dále pojedete stále po hlavní cestě směr Slatina nad Zdobnicí (do 
kopečka). Po zhruba 3 km se dostanete na kopec obklopený z obou stran lesem. Odbočte 
vlevo na vedlejší cestu, kde je velká směrovka s ukazatelem letoviska hotelu Studánka. Po 
této vedlejší cestě pojedete stále z mírného kopečka dolů a dostanete se k hotelu Studánka. 
Je možnost parkovat přímo u hotelu Studánka, nebo o něco výše, na parkovišti u lesa. V 
případě účastníků, kteří budou přijíždět hromadnou dopravou, jsme připraveni je přivézt a 

mailto:softbit@softbit.cz


Magazín informačního systému  

 

 

2017 

1 

 

8 

odvézt z autobusového či vlakového nádraží v Rychnově nad Kněžnou (v těchto případech 
je nutná domluva předem). 

 
 

 

Těšíme se na Vás.                         

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o. 

 

 

 

SQL Ekonom 2017 – nové funkce a vlastnosti 

 
V následující kapitole Vás seznámíme s novinkami v nové verzi informačního systému SQl 

Ekonom platné pro rok 2017. 

  

 

 

Obecné funkce 

  

 Nová verze je kompletně vyvinuta pod novou verzi programovacího jazyka Delphi 10, 

změna vývojového prostředí je patrná ve zlepšené grafice a funkčnosti informačního 

systému na novějších verzích operačního systému Windows 

 Verze 2017 obsahuje novou verzi tiskového generátoru sestav Sinea 

 

Adresář 

 Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence 

 Natahování IČP k firmě a jednotlivým sídlům 

 Nastavení firem vstupujících do exportu na Dotykačku 

 Nastavení plátce daně A/N 

 Nastavení fakturačního GLN pro export EDI 

 

  

Účetnictví 

 Výkaznictví hospodářských organizací za rok 2016 včetně variabilního nastavení 

řádků u aktiv a pasiv  

 Přiznání k dani z příjmu včetně výkaznictví za rok 2016  

 Účtová osnova – nastavení implicitní zakázky pro účtování 

 Analytické přehledy – zobrazení jednoho účtu za více účetních let 

 Změny ve výkaznictví PAP příspěvkových organizací pro rok 2017 

 Změny v dani z přidané hodnoty pro rok 2017 

 Změny v kontrolním hlášení k dph pro rok 2017 

 Historie odeslaných přiznání k dani z přidané hodnoty 
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Dodavatelské faktury 

 Změny v tvorbě daňového dokladu z vydané zálohy 

 Změny ve vyúčtování záloh z vydaných záloh 

 Import  dat z formátu ISDOC 

 

  

Odběratelské faktury 

 Funkcionalita pro úhrady podléhající EET 

 Přepracované tiskopisy daňových a zálohových faktur včetně QR úhrad 

 Změny ve výpočtu a přehledech opravných položek k pohledávkám 

 Nastavení výpočtu v cizí měně přímo na faktuře 

 Odečet zálohy na daňové faktuře se zohledněním daňového dokladu z přijaté zálohy 

 Přepínání do příkazů k úhradě z vystaveného dobropisu 

 

 

  

Pokladna 

 Přepracované tiskopisy pokladních dokladů  

 Funkcionalita pro úhrady podléhající EET 

 

Banka 

 Úhrady závazků v cizí měně  - SEPA platby (volitelná funkce) 

 Automatizovaný Import úhrad vystavených dokladů formou platební karty 

 Rozšířený popisu operace u příkazů k úhradě  

 

  
  Sklad, prodej, odbyt 

  

 Funkcionalita pro úhrady podléhající EET 

 Nastavení druhů materiálů pro exportování na Dotykačku 

 Prodej zboží v jiném jazyce s možností úpravy textu a MJ 

 Možnost nastavení propojení účetní zakázky se zakázkovým listem 

 Automatizované zadávání položek snímačem čárového kódu 

 Vazba prodejního dokladu na opravný doklad v hlavičce dokladu nejen pro EET 

 

 

 

Distribuce informačního systému SQL Ekonom pro rok 2017 
 

Distribuci nových verzí programů SQL Ekonom zahájíme kolem 30. listopadu 2016. 

Předpokládáme, že všechny instalace nových verzí informačních systémů u našich uživatelů 

bychom měli až na výjimky, ukončit nejpozději k 10. lednu 2017. Po tomto datu se budeme 

věnovat zejména instalacím nových verzí mezd pro rok 2017, které budou uvolněny 

k distribuci kolem 15. ledna 2017. 
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Pracovníci naší firmy se budou snažit Vás včas kontaktovat na termín instalace nového 

programu, přesto Vás prosíme, abyste si objednali novou verzi v dostatečném předstihu tak, 

aby náběh nového roku byl ve Vaší firmě co nejjednodušší.  

 

 

 

Ceny ročních aktualizací systému SQL Ekonom pro rok 2017 
 

Ceny aktualizací pro všechny ekonomické informační systémy, které naše společnost dodává 

všem našim zákazníkům, zůstaly na úrovni předchozího roku.  Firmy s uzavřenou servisní 

smlouvou mají nadále finanční zvýhodnění. 

 

V ceně upgrade software na celý rok 2017 je obsažena: 

- cena všech aktualizací systému SQL Ekonom a mezd po celý rok 2017 

- distribuční CD 

- manuál pro přechod na nový rok 

- telefonickou hot-line podporu na dobu celého kalendářního roku 2017 

- zasílání minimálně 3 magazínů s popisem novinek a aktualizací systému 

 

Pro všechny naše uživatele informačních systémů máme rovněž připraven malý dárek.  

 

 

Ceník služeb platných od 1.1.2017 

 Základní sazba Sazba pro společnosti 

se servisní smlouvou 

Základní servis programátora Pc Ekonom 580,- Kč 550,- Kč 

Základní servis programátora SQL Ekonom 690,- Kč 660,- Kč 

Práce technika opravy výpočetní techniky 580,- Kč 550,- Kč 

Systémové práce správce počítačové sítě 690,- Kč 660,- Kč 

Speciální úpravy SQL Ekonom dle pož.klienta 900,- Kč 900,- Kč 

Cestovné vozem 9,- Kč/km  

Cestovné po Rychnově nad Kněžnou 50,- Kč  

Základní servis Mzdy VEMA HR 800,- Kč od 760,- Kč 

   

Základní servis Mzdy VEMA HR – státní organ. 700,- Kč od 630,- Kč 

Základní servis Mzdy Soft PC 690,- Kč 660,- Kč 

Servis k IS formou vzdáleného připojení – 

cena za jedno připojení 

  30,- Kč   30,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% dph 
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Upgrade Mzdy Soft PC 2017 

 Cena upgrade software Cena servisní 

podpory 

Mzdy Soft PC – upgrade do 25 

zaměstnanců 

1900,- Kč 1200,- Kč 

Mzdy Soft PC – upgrade do 50 

zaměstnanců 

2900,- Kč 1800,- Kč 

Mzdy Soft PC – upgrade do 100 

zaměstnanců 

4200,- Kč 2400,- Kč 

Mzdy Soft Pc – upgrade do 200 

zaměstnanců 

5200,- Kč 3400,- Kč 

 

Ceník nových modulů IS SQL Ekonom   

 Cena software 

SEPA platby – příkazy k úhradě v cizí měně 900,- Kč 

Přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně výkaznictví XML 1900,- Kč 

Cena za následný roční upgrade  25% z pořizovací ceny  

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% dph 

 

 

 

Cena za subsystém EET 

 Cena software 

Funkcionalista EET pro 1 PC 2900,- Kč 

Rozšíření licence na další PC 199,,- Kč 

Cena za následný roční upgrade  25% z pořizovací ceny  

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% dph 

 

 

Cena základní podpory k programu je nedílnou součástí upgrade systému Win Mzdy na rok 

2017.  

 

Cena servisní podpory obsahuje:  

- telefonickou podporu k řešení  
- podporu spojenou s řešením požadavků uživatele formou emailové komunikace 

 

Cena servisní podpory neobsahuje: 

- cenu servisních zásahů v sídle firmy uživatele či podporu k systému formou vzdáleného 

připojení k databázi 
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Elektronická evidence tržeb - EET 

 
Pro ty z Vás, kterých se týká EET až v druhé a následujících vlnách znovu zopakujeme, co je 

podstatou zákona o EET a  jak se připravit na tuto povinnost.  

Zákon o evidenci tržeb, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 112/2016 

dne 13. 4. 2016. Účinnosti nabývá prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho 

vyhlášení (§ 39 navrhovaného zákona o evidenci tržeb). Evidenční povinnost vznikne 

podnikatelům v první vlně od 1. prosince 2016. 

 

 

Vzhledem k tomu, že se tomuto tématu věnujeme již od loňského podzimu a prakticky 

v každém magazínu, školení a průběžnými aktualitami na našem webu a poslední dobou i na 

Facebooku připomeňme si tedy jen ve zkratce, co je podstatou zákona. 

 

Do systému EET vstupují všechny platby, které jsou uskutečněny tímto způsobem: 

 v hotovosti 

 platební kartou 

 šekem 

 směnkou 

 dalších formátech, které mají podobný charakter, tedy např. dárkové poukázky, 

stravenky apod. 

 započtení kauce nebo podobné jistoty provedené způsoby výše uvedenými 

Do systému vstupují všechny příjmy z činností, která je podnikáním s výjimkami příjmu, 

který: 

 není předmětem daně z příjmu 

 je ojedinělý – tedy dle současných vysvětlení jen jeden v roce 

 podléhá dani vybírané srážkou nebo podle zvláštní sazby daně 

 podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob 

 jedná se o příjmy z nájmu nebo ostatní příjmy (např. příjem z příležitostného prodeje 

přebytků ze zahrádky 

V případě, že si nejste jisti, jestli Váš příjem má vstupovat do systému EET, pak je toto 

možné nechat posoudit Správce daně. Toto posouzení bude podléhat poplatku 1000 Kč a je 

možné ho podat nejdříve 3 měsíce před zahájením evidence tržeb (tedy nejdříve 1. září 2016). 

Do systému také nespadají příjmy: 

 státu 

 územně samosprávného celku 

 příspěvkové organizace 

 České národní banky 

 držitele poštovní licence 
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 existují i další typy příjmu, které do systému nespadají, jako je např. příjem 

v hromadných dopravních prostředcích, příjem z provozování veřejných toalet apod. 

 

 

Už od 1. září máte možnost získat svoje přihlašovací jméno a heslo – neboli autentizační 

údaje. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF, nebo osobně na finančním úřadu. 

Heslo slouží pouze pro prvotní přihlášení a po jeho zadání bude poplatník vyzván k jeho 

změně. Platnost prvotního hesla je 90 dnů. Pokud do té doby nedojde k přihlášení, budete si 

muset zažádat znovu o nové autentizační údaje. 

Pokud se rozhodnete pro elektronickou cestu, vaše přihlašovací jméno a heslo vám 

pošlou datovou schránkou. V případě, že je žádost podána oprávněnou osobou, datová 

schránka je zpřístupněna a nenastaly jiné technické problémy, měli byste údaje obdržet v řádu 

jednotek dnů (cca 3 dny). V případě, že se tak nestane, doporučujeme kontaktovat svého 

správce daně, který prověří důvody nezaslání autentizačních údajů.  

Ti, kteří vyrazí na úřad osobně, dostanou údaje na místě v zapečetěné obálce na počkání. 

V případě osobní návštěvy správce daně se do aplikace bude možné přihlásit následující den 

po jejich převzetí 

 

 

Zorientujte se ve webové aplikaci 

Dalším Vaším úkolem je přihlásit se s jejich pomocí do aplikace EET na Daňovém portálu. 

Tam budete mít přehled o svých certifikátech a později i evidovaných tržbách. 

 

Ohlaste všechny svoje provozovny 

Když už máte přehled v aplikaci, oznamte finanční správě, kolik máte provozů. Každý z nich 

získá svoje vlastní číslo. To bude později uvedené na účtenkách – slouží k orientaci finanční 

správy. 

 

Zažádejte si o certifikát 

Certifikát dostanete na rozdíl od pokladen zadarmo. Musíte si o něj ale požádat po té co 

projdete předchozími třemi kroky u svého správce daně. Certifikát slouží k tomu, aby systém 

EET identifikoval, že mu právě vy posíláte datovou zprávu o tržbě, má platnost 3 roky a 

v případě potřeby je možné certifikát v aplikaci též zneplatnit. 

Kolik certifikátů potřebujete, záleží na vás. Můžete si říct o jeden jediný, nebo taky vlastnit 

certifikát zvlášť pro každé pokladní zařízení a provozovnu. 

 

Nainstalujte si certifikát do pokladen 

Nakonec je potřeba, abyste certifikát nainstalovali do elektronické pokladny. S tím vám 

nejlépe pomůže dodavatel, u kterého si svou pokladnu pořídíte. 

 

A to je vše, sami vidíte, že Vás nic hrozného nečeká. Nejsložitější pravděpodobně bude 

zorientovat se v nabídkách dodavatelů na počítače, tablety, mobily a pokladny. 
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 Navíc od 1. 11. 2016 máte možnost vyzkoušet testovací verzi EET. 

Sankce za nedodržení evidence tržeb je až 500.000,- Kč, případně okamžité uzavření 

provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti. 

Další povinností, která zasáhne již do systému pořizování dokladů je i nutnost rozdělení tržeb 

podle různých způsobů za co je daná tržba evidována. Musí se například rozlišovat tržba za 

nové a použité zboží. Tedy pokud prodáváte i použité zboží bude se tato tržba muset 

rozlišovat od tržby za nové zboží. Také systém rozlišuje tržbu, která je čerpání nebo zúčtování 

– jedná se tedy např. o zálohy a odečty záloh na konečném dokladu. Také systém musí 

evidovat zvlášť položky pro cestovní služby. 

Protože po evidenci tržby již tento doklad bude přenesen na Finanční správu, nebude tedy 

možné daný doklad stornovat, ale budou se vždy muset vytvářet mínusové doklady. Tyto 

nové záporné doklady však nemusí mít žádnou vazbu na prvotní doklad. Systém EET také 

počítá s tím, že je možné shodný doklad odeslat i vícekrát. Zatím nevíme, jestli při opětovném 

zaslání můžou být změněny všechny údaje, tedy třeba i vynulována tržba. 

Aby byl náběh systému plynulejší, přistoupilo Ministerstvo financí k jeho rozfázování. 

Fázování umožní pozvolné zatěžování systému, a zároveň poskytne podnikatelům dostatečný 

prostor k přípravě. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zatřídí danou 

činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. 

Od zatřídění se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci příslušných tržeb, a 

to bez ohledu na to, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti. 

Postup pro přihlášení k EET 

Krok 1. autentizační údaje 

Žádost  o autentizační údaje – neboli  přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na 

daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces, nebo 

osobně na finančním úřadu. 

Po přihlášení do http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces kliknete na  

tlačítko Žádost o autentizační údaje. 

 

 

. 

 

 

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces
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Postupně vyplníte 4 stránky formuláře – nezabere Vám to déle než 2 minuty, na každé straně 

se vyplňují Vám známé údaje, kterých je opravdu minimálně. Vyplňujete údaje - Záhlaví, 

Poplatník, Zabezpečení a Závěr. Tyto tlačítka naleznete v pravé liště obrazovky v 

posledním obdélníku 

 První strana Záhlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá strana Poplatník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí strana Zabezpečení  

Zde si můžete vybrat vyšší stupeň zabezpečení formou potvrzující SMS na mobilní telefon. 
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Po vyplnění formuláře je vhodné si jej zkontrolovat prostřednictvím tlačítka Protokol chyb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtá strana  Závěr   

 Tlačítko Uložení pracovního souboru. Po stisknutí se Vám  zobrazí stránka, kde můžete 

soubor před vlastním odesláním uložit na lokální disk svého počítače. Uložený soubor můžete později 

do aplikace načíst a dále upravovat. 

 Dále je zde tlačítko Úplný opis k tisku.  To spustí stránku  pro  práci s úplným opisem ve 

formátu PDF. Úplný opis je zobrazení písemnosti ve tvaru stanoveném Generálním finančním 

ředitelstvím, aplikace provede vložení vyplněných hodnot do tiskového formuláře GFR, Vy si 

zde úplný opis zobrazíte nebo uložíte na lokální disk svého počítače. 
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Pokud je vše v pořádku stiskněte tlačítko Odeslání písemnosti, které Vás automaticky 

přesměruje na přihlášení do Vámi registrované datové schránky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při přihlášení na daňový portál 

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces, si můžete zkontrolovat, zda 

Vaše žádost dorazila v pořádku a čekáte na zaslání přihlašovacích údajů a hesla. 

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces
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Pamatujte prosím na to, že přidělené   heslo slouží pouze pro prvotní přihlášení a po jeho 

zadání budete vyzváni k jeho změně. Platnost prvotního hesla je 90 dnů. Pokud do té doby 

nedojde k přihlášení, budete si muset zažádat znovu o nové autentizační údaje. V případě, že 

je žádost podána oprávněnou osobou, datová schránka je zpřístupněna a nenastaly jiné 

technické problémy, měli byste údaje obdržet v řádu jednotek dnů (cca 3 dny). V případě, že 

se tak nestane, kontaktujte prosím svého správce daně. 

Ti, kteří vyrazí na úřad osobně, dostanou údaje na místě v zapečetěné obálce na počkání. V 

případě osobní návštěvy správce daně se do aplikace bude možné přihlásit až následující den 

po jejich převzetí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V datové schránce se objeví zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrovat k elektronické evidenci tržeb se můžete již nyní, nemusíte čekat  až případně 

nastane doba, kdy budete muset tuto povinnost plnit. Jen si musíte pohlídat platnost hesla.  
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Krok 2. Přihlášení do aplikace EET na Daňovém portále 

 

Dalším Vaším úkolem je se s pomocí přihlašovacích údajů a hesla  do aplikace EET na Daňovém 

portálu přihlásit. Tam budete mít přehled o svých certifikátech a později i evidovaných tržbách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknete na Správa údajů a evidence tržeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a přihlásíte se pomocí autentizačních údajů, které jste obdrželi prostřednictvím datové 

schránky. Pokud kliknete na tlačítko Nejsem robot, údaje budou zkontrolovány a vy už jen 
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kliknete na tlačítko Přihlásit. Pokud budete mít nastaveno vyšší zabezpečení, vyzve Vás 

aplikace k zadání kódu, který Vám bude ihned zaslán na zadaný mobilní telefon.  

Zde prosím pozor, v SMS se řádky ukazují jinak než na portále, jsou zaměněny.  

Nejdříve se ukáže nový kód a potom přihlašovací jméno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z bezpečnostních důvodů je nutné po prvním přihlášení heslo změnit. Heslo musí obsahovat 

velká a malá písmena a číslici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po stisknutí tlačítka Poplatník se objeví pro kontrolu informace o poplatníkovi 

• DIČ: je zobrazeno, pokud bylo přiděleno. 

• Číslo poplatníka: údaj je zobrazen, pokud ještě nebylo přiděleno DIČ 

• Jméno a příjmení: titul a celé jméno poplatníka. 

• Název společnosti: název společnosti poplatníka. 

• Datum narození: datum narození poplatníka. 

• IC: osmimístné identifikační číslo poplatníka. 

• Ulice, Obec, Část obce, PSC: u fyzických osob je zobrazena adresa místa pobytu poplatníka 

  V případě právnických osob se jedná o adresu sídla jejich společnosti. 
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Krok 3 Ohlášení provozovny 

Po kliknutí na odkaz „Provozovny“ je možné spravovat jednotlivé provozovny. Na stránce je 

zobrazena tabulka s přehledem aktuálních provozoven, která obsahuje: 

 

• Číslo provozovny: automaticky přidělené číslo provozovny. 

• Název: libovolný název provozovny. Jedná se o nepovinný údaj, který slouží pro potřeby 

   poplatníka 

• Lokalizace: v závislosti na výběru typu provozovny muže údaj obsahovat poštovní adresu, 

   SPZ, URL adresu, apod. 

• Typ: může nabývat hodnoty Stálá, Mobilní nebo Virtuální. 

• Stav: může být aktivní nebo přerušený. 

 

Pomocí tlačítka „+Nová provozovna“ má přihlášený uživatel možnost přidat novou 

provozovnu Při přidávání nové provozovny je také nutné vybrat pomocí 

rozbalovacího menu „Převažující činnost“. Za pomoci dostupného Filtru je možné zobrazit na 

stránce pouze vybrané provozovny. Kliknutím na název sloupce je možné řádky v tabulce 

třídit podle jednotlivých sloupců (vzestupně nebo sestupně). U aktuálně vybraného sloupce 

pro třídění je zobrazena ikona šipky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na vybranou provozovnu v tabulce dojde k zobrazení stránky s výpisem detailních 

údajů o konkrétní provozovně a možností úpravy údajů, kopírování, popř. zrušení 

provozovny. Zaškrtnutím políčka v prvním sloupci tabulky je možné vybrat jednu či více 

provozoven (zaškrtnutí políčka v záhlaví prvního sloupce tabulky provede výběr všech 

provozoven zobrazených na stránce) a pomocí tlačítek „Aktivovat“, „Přerušit“ nebo „Zrušit“, 

umístěných nad tabulkou, lze spustit hromadné akce, kdy je možné vybrané provozovny 

aktivovat, přerušit nebo úplně zrušit. 

Kliknutím na odkaz „Historie provozoven“ je zobrazen přehled změn v údajích o 

provozovnách, které byly v minulosti provedeny. Jsou zde dostupné také údaje o 

provozovnách, které již byly zrušeny. 
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Provozovny - Import a export 

V případě potřeby umožnuje aplikace EET provedení importu, resp. exportu provozoven. 

Kliknutím na odkaz „Import a export“ je zobrazena stránka s možností Importu provozoven, 

které je možné vložit do aplikace EET, popř .Exportu provozoven vložených do aplikace 

EET. Dávkové založení nových provozoven je možné nahráním souboru s definovanou 

strukturou (formát CSV s oddělovači). Export provozoven probíhá také do souboru CSV. Na 

stránce jsou 

k dispozici odkazy pro zobrazení nebo stažení obsahu číselníku „Kódy převažujících činností 

provozoven“ a „Obce CR“ - ve formátu XML. Údaje z číselníku jsou očekávány v CSV 

souboru pro import provozoven. 

 

 

 

 

 

Krok 4 Žádost o certifikát 

 
 

Po kliknutí na odkaz „Certifikáty“ je zobrazena stránka certifikační autority. Na stránce 

certifikační autority je možné spravovat certifikáty pro evidování tržeb. Správa certifikátu 

zahrnuje žádost o nový certifikát, zobrazení a uložení vydaných certifikátu, zneplatnění 

certifikátu, apod. Stránka „Certifikáty“ je zobrazena v novém okně nebo záložce prohlížeče. 

V dokumentu Správa certifikátu pro evidování tržeb naleznete podrobnější informace o 

vytváření žádostí a správce certifikátu pro potřeby EET. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstup do aplikace Správa certifikátu 

 

Pro vstup do aplikace „Správa certifikátu“ je třeba se přihlásit do webové aplikace 

Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. Po kliknutí na odkaz 

„Certifikáty“ dojde k zobrazení úvodní stránky certifikační autority. Stránka „Certifikáty“ je 

zobrazena v novém okně 

nebo záložce prohlížeče. 

 

Na úvodní stránce najdete informace o uživateli (DIČ, uživatelské jméno, e-mail), vydaných 

certifikátech, apod. 
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Nový certifikát 

Po kliknutí na odkaz „Nový certifikát“ je možné požádat o vydání nového certifikátu pro 

evidování tržeb. Požádat lze dvěma způsoby. Vytvořit žádost v prohlížeči Žádost o nový 

certifikát pro evidování tržeb je možné připravit přímo v prohlížeči kliknutím na „Vytvořit 

žádost v prohlížeči“. Následně je uživatel vyzván ke „vložení hesla pro soukromý klíc“ 

certifikátu. Po zadání hesla dojde k aktivaci tlačítka „Potvrdit“. Kliknutím na tlačítko 

„Potvrdit“ 

dojde k zobrazení žádosti o certifikát a možnosti vložit nepovinnou „Poznámku“. Po kliknutí 

na tlačítko „Odeslat žádost“ je žádost odeslána a je vygenerován certifikát. 

 

 

Krok 5 nainstalování certifikátu 
 

Kliknutím na „Nahrát žádost ze souboru“ je možné vybrat soubor s žádostí o certifikát. 

Následně je možné vložit nepovinnou „Poznámku“. Po kliknutí na tlačítko „Odeslat žádost“ je 

žádost odeslána a je vygenerován certifikát. Pro nahrání žádosti o certifikát je možné použít 

soubor ve formátu PKCS#10. Kliknutím na tlačítko „Zrušit“ je uživatel vrácen zpět na stránku 

„Nový certifikát“. 

 

 

 

 

 

 

 

Správa vydaných certifikátů 

Po vydání certifikátu jsou zobrazeny informace o vytvořeném certifikátu: Stav (informace o 

platnosti certifikátu), Sériové číslo, Datum vydání, Datum expirace a Poznámka (pokud byla 

vyplněna).  

Pod certifikátem jsou k dispozici dvě tlačítka: 

• Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit exportní soubor“ je uživatel vyzván k „vložení hesla pro 

soukromý klíc“, které zadal při vytváření žádosti o certifikát. Vložené heslo potvrďte 

kliknutím na tlačítko „Potvrdit“. Následně je zobrazeno okno „Export do PKCS12“ kde je 

možné „Stáhnout exportní soubor“ (P12)  s certifikátem a soukromým klíčem do PC. 

• Kliknutím na tlačítko „Zneplatnit“ je možné ukončit platnost vybraného certifikátu. Po 

kliknutí na tlačítko je zobrazeno „Potvrzení zneplatnění“ upozorňující, že je zneplatnění 

certifikátu nevratné. Volba pro zneplatnění certifikátu je určená např. Pro případ ztráty/zcizení 

soukromého klíce certifikátu, zrušení pokladního zařízení, pro které byl certifikát určen, apod. 

 

Upozorňujeme: 

• Funkce exportu certifikátu se může chovat na různých platformách odlišně. 

• V případě dotazu na instalaci certifikátu do pokladního zařízení je třeba se obrátit na   

  dodavatele zařízení     

 

Seznam certifikátů 
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Po kliknutí na odkaz „Seznam certifikátu“ jsou zobrazeny informace o žádostech a vydaných 

certifikátech. V seznamu je uvedeno sériové číslo, datum vytvoření, označení uživatele, který 

certifikát vytvořil, datum expirace, datum případného zneplatnění a v případě vyplnění je zde 

uvedena poznámka. Kliknutím na sériové číslo lze certifikát uložit nebo zneplatnit tak, jak je 

uvedeno v části „Správa vydaných certifikátu“. 

 

Ukončit práci s CA 

Odkaz „Ukončit práci s CA“ slouží k odhlášení ze stránek CA a zobrazení stránky informující 

o této skutečnosti. 

 

 

Informační systém SQL ekonom a elektronická evidence 

tržeb 

Naše společnost se v posledních měsících plně věnovala zapracování řešení pro elektronickou 

evidenci tržeb do informačního systému SQL Ekonom. Připravili jsme pro Vás novou verzi 

software, kterou Vám podrobně představíme na našem školení konaném ve dnech 25. a 26. 

října 2016. Předpokládáme, že po tomto termínu začneme s nasazováním nové verze prvním 

zákazníkům. 

V následujících řádcích Vám přinášíme podrobný popis jednotlivých funkcionalit v nové 

verzi SQL Ekonom, které se týkají elektronické evidence tržeb. 

Pro správnou funkčnost v SQL ekonomu je potřebné nejprve nastavit několik funkcí. Také je 

nutné zkontrolovat, jestli na počítačích, kde bude evidována tržba EET, nejsou Windows XP, 

které nemají potřebné funkce ke komunikaci na Generální finanční ředitelství. 

 

1. V nastavení úlohy nastavit všechny potřebné údaje. 

 

Tedy nejdůležitější údaj je, od jakého data vstupuje firma do povinné evidence EET. Pokud 

EET vůbec nebudete dělat, pak zde zadejte datum, který jen tak hned nenastane, tedy např. 

31.12.2099. 
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Údaj Režim tržby EET offline nastavte na A jen v případě, že máte povolen zjednodušený 

režim, tedy nedostupnost internetu na pobočce (tedy horské chaty apod.). 

Dále je nutné načíst certifikáty jak Generálního finančního ředitelství (GFŘ), což je soubor 

s příponou CER, který zveřejní GFŘ, pravděpodobně na stránkách www.etrzby.cz. 

Obdobně je potřeba načíst i certifikát poplatníka, který Vám vytvoří portál správce daně 

(http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces). Zde by se mělo jednat o 

soubor s příponou P12. K tomuto budete mít i heslo, které jste si zvolili při vytvoření 

certifikátu a toto zadáte do položky Heslo k certifikátu poplatníka. 

Položka Časový limit připojení je hodnota po jakou systém bude čekat na odpověď od GFŘ. 

Tato hodnota nesmí být menší než 2 sekundy a v případě, že nastavíte menší, systém 

automaticky použije 2 sek. V případě, že tento během tohoto limitu GFŘ nevygeneruje 

fiskální kód, můžete vystavit doklad bez tohoto kódu. Následně pak do 48 hodin však musíte 

danou tržbu odeslat. 

Tabulku Pověřující poplatníci vyplňte jen v případě, že evidujete tržbu za jiného poplatníka, 

což bude asi velmi výjimečné. 

POZOR! I u neplátců DPH je nutné v nastavení úlohy vyplnit přidělené DIČ, které je 

povinným údajem k evidenci EET. DIČ je přidělováno vždy a není odvislé od toho, jestli jste 

plátcem nebo ne. 

2. Je nutné zadat evidované provozovny podle toho, jak je vyplníte na portálu správce 

daně. Toto provedete v menu Pokladna / Číselníky / Provozovny EET. Jako 

provozovnu musíte zadat všechny své provozovny, kde může dojít k evidované tržbě. 

Touto provozovnou je třeba i e-shop. 

 

http://www.etrzby.cz/
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces
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3. Zadat k jednotlivým pokladním zařízením číslo provozovny. Systém automaticky při 

spuštění programu si zapíše pokladní zařízení podle názvu počítače, z jakého byl 

program spuštěn. Takže po instalaci programu s podporou EET je vhodné spustit 

program ze všech počítačů, kde může k tržbě dojít. A to i všechny vzdálené počítače 

spouštěné přes vzdálené připojení k serveru. 

 

4. V tomto momentě již můžete provést zkušební komunikaci na EET. To se provádí 

v menu Nastavení / Utility / Ověření funkčnosti EET. V případě, že komunikace je 

funkční měla by se Vám zobrazit následující hláška. Pokud systém zahlásí něco jiného 

je nutné podle dané hlášky upravit případné chyby. Může to být např. chybné heslo 

k certifikátu, chybně nastavený certifikát nebo nějaký problém s komunikací na EET. 

 

5. V číselníku Vydané faktury / Číselníky / Druhy plateb je nutné zadat, jaké typy plateb 

podléhají tržbě EET. To by měly být všechny typy platby v hotovosti, kartou, případně 

dalšími typy jako je šek, směnka apod. V případě, že položku EET nemáte v tomto 

místě zobrazenu, je nutné si ji nechat zobrazit přes pravé tlačítko myši a menu Zobraz 

údaje. 
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6. Nastavení speciálních typů DPH pro jednotlivé druhy fakturací. V číselníku Vydané 

faktury / Číselníky / Druhy položek faktur je nutné zadat případné speciální druhy 

DPH vykazované v EET jinak než standardním způsobem. Jedná se o následující typy 

DPH: 

- Osvobozené od DPH (řádky DPH 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 50 kromě režimů dle 

§ 89 a 90 zákona o DPH). 

- Cestovní služba (§ 89 zákona o DPH) 

- Použité zboží (§ 90 zákona o DPH) 

- Určeno k následnému čerpáni (tedy např. nákup elektronických peněženek apod.) 

- Následné čerpání (tedy vlastní nákup z elektronické peněženky) 
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Vlastní funkčnost při vystavování dokladů – prodej zboží 

 

V tomto momentě již můžete začít zapisovat doklady, které do EET patří. V prodeji zboží je 

tato funkčnost maximálně zjednodušená. Systém funguje tak, že v případě zadání prodejního 

dokladu v hotovosti (tedy buď prodejka nebo faktura s formou úhrady EET podle bodu 5) 

automaticky nastaví položku EET na A. Jen v případě, že by daná tržba neměla být evidována 

v EET je možné tuto položku nastavit na N. Jaké tržby nespadají do EET je možné zjistit na 

webu www.etrzby.cz nebo v daném zákoně o EET. V prodeji však moc nepředpokládáme, že 

se tak bude dít. V případě, že daná tržba bude patřit jinému poplatníkovi a máte povinnost 

jeho DIČ uvést (kdy je to nutné, je popsáno právě na stránkách www.etrzby.cz), musíte ještě 

v záložce Ostatní vybrat dané DIČ, které danému dokladu přísluší. V systému nepodporujeme 

případnou kombinaci, kdy některé položky patří pověřující firmě a některé Vám, případně 

kombinace více pověřujících firem. V tomto případě je nutné na každé DIČ vypsat zvláštní 

doklad. 

 

http://www.etrzby.cz/
http://www.etrzby.cz/
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Systém poté co případně zadáte tyto údaje a zadáte všechny položky prodeje, provádí 

komunikaci s GFŘ v momentě tisku dokladu (tedy i pouhého zobrazení dokladu na obrazovce 

pomocí předtisku). V tomto momentě se systém spojí s GFŘ a provede export dat do EET. 

V případě, že se vše povede správně, pak již na tiskovém výstupu dokladu budou vystupovat 

povinné údaje, které musí být na všech dokladech s EET. To jsou označené položky podle 

obrázku. Tedy povinnou položkou je DIČ, číslo provozovny, pokladní zařízení z jakého byl 

daný doklad vytvořen, datum a čas tržby, režim tržby a následně vlastní fiskální kód a 

bezpečnostní kód poplatníka (BKP). 

 

V případě, že komunikace s GFŘ selže nebo evidujete ve zjednodušeném režimu je místo 

fiskálního kódu zobrazen podpisový kód poplatníka (PKP) dle následujícího obrázku. 

 

V tomto případě je nutné do 48 hodin tento doklad odeslat na GFŘ, případně do 5 dnů pokud 

evidujete ve zjednodušeném režimu. 
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Od tohoto momentu je již tržba zaevidována v EET a není možné doklad již opravovat 

způsobem, který by ovlivnil již odeslanou tržbu. Tedy není možné již měnit čísla dokladů, 

částky a typy DPH. V případě, že potřebujete opravit daný doklad je nyní toto možné jen 

opravným dokladem. K tomu v prodeji máte novou funkci pod tlačítkem Akce – Vytvoř 

obrácený doklad, který vytvoří doklad s obrácenými znaménky v položkách. Tento doklad 

následně můžete libovolně upravit a následně vytisknout, což provede odeslání tohoto 

dokladu na GFŘ. Zákazník v tomto případě tedy dostává 2 doklady. Případně můžete provést 

jen obrácený doklad (tedy jakési storno) a vystavit další nový doklad (v tomto případě by tedy 

byly 3 doklady). 

 

Pokladna 

 

V pokladně je k EET několik nových položek a funkcí. Do EET vstupují vždy pouze příjmové 

pokladní doklady. Pokud tedy potřebujete udělat storno doklad, pak se musí vytvořit záporný 

pokladní doklad. Pokud je to i daňový pokladní doklad, pak to bylo takto nutné řešit i nyní, 

aby se doklady dostaly do správných řádků DPH. Systém automaticky všechny příjmové 

pokladní doklady přednastavuje jako doklady patřící do EET. Pokud není žádný speciální typ 

DPH nebo doklad nevstupuje do EET, pak není nutné pokladní doklady v záložce EET nijak 

upravovat. V případě, že potřebujete některé tyto údaje změnit, pak se to dělá právě na 

záložce EET.  

Zde je potřebné ještě zdůraznit režimy cestovní služby a použitého zboží. Vysvětlíme si to 

podle obrázku. EET totiž požaduje zasílat celkovou částku použitého zboží, což je v tomto 

případě 2629,08. Ale do základu daně a vlastního DPH jde pouze rozdíl mezi nákupní cenou a 

prodejní cenou zboží. V tomto případě je tedy základ DPH 728,05 a DPH 152,89. O tyto 

hodnoty bude v EET korigován rozpis DPH z hlavičky pokladního dokladu. 

Také v případě pověření se zde zadává DIČ pověřujícího plátce. 

Systém v tomto modulu pracuje trochu volněji než prodej. Zde se před vlastním tiskem 

systém u dokladů, které by měly jít do EET zeptá, jestli chcete odeslat tržbu na GFŘ. Při 

zvolení Ne systém zatím tržbu neodešle a čeká na to, až budete s dokladem hotovi a budete 

chtít tržbu odeslat. Odeslání je možné případně nejen tiskem, ale i pomocí tlačítka Odeslání 

EET. 
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Pokud se jedná o běžný pokladní doklad, který není platbou vystavených faktur (druh operace 

2), pak k odeslání dokladu není nutné mít doklad rozúčtován. U platby faktur je však nutné 

nejprve provést rozúčtování celého dokladu na jednotlivé platby faktur. EET totiž v případě 

platby faktury vyžaduje zaslání i rozpisu DPH z tohoto prvotního dokladu, což dokud není 

doklad spárován s původní fakturou, není možné. V případě částečné úhrady je na EET 

zasílána poměrná část rozpisu DPH z faktury. 

Obdobně jako v prodeji po odeslání tržby již není možné žádným způsobem měnit na dokladu 

údaje již odeslané. 

 

 

 

Faktury vydané 

 

Faktury vydané a to daňové, zálohové nebo penalizační fungují podobně jako pokladna. 

Systém v hlavičce dokladu má položku přepínač EET, který se nastavuje podle zvolené formy 

úhrady. Jinak vše platí podle popisu u pokladny, tedy záložku EET vyplňujete jen v případě 

nějakých specialit. Rozdíl je v tom, že se dají upravovat pouze údaje základu daně a daň u 

cestovních služeb a použitého zboží. Ostatní údaje jsou automaticky sčítány podle položek 

dokladu a jejich nastavení v číselníku druhů položek. 



Magazín informačního systému  

 

 

2017 

1 

 

32 

 

 

Další funkčnost pro odeslání tržby 

 

V případě, že se nepovede odeslat tržba ihned při vystavení dokladu, systém tento doklad 

barevně označí a je možné ho znovu buď předtiskem, nebo tlačítkem k odeslání tržby znovu 

poslat. Systém také při startu systému provádí kontrolu, jestli nějaký doklad připravený 

k odeslání tržby, ještě nebyl odeslán. Pokud nalezne nějaký doklad je při startu systému je 

zobrazena tabulka těchto dokladů s možností ihned tyto doklady odeslat. Shodnou tabulku je 

možné spustit i v menu Pokladna / Akce / Elektronická evidence tržeb. 

 

V tomto menu je možné provést odeslání neodeslaných tržeb a to buď jednotlivě pomocí 

tlačítka Odešli tržbu, případně hromadně přes Odešli všechny neodeslané. 
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Cena za subsystém EET 

 Cena software 

Funkcionalista EET pro 1 PC 2900,- Kč 

Rozšíření licence na další PC  199,- Kč 

Cena za následný roční upgrade  25% z pořizovací ceny  

 

 

 

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování 

počítač s naší informačním systémem SQL Ekonom 

 

 

Společnost DOTYKAČKA s.r.o. je našim obchodním a servisním 

partnerem pro mobilní řešení Elektronické evidence tržeb 

 

Naše společnost se věnuje vývoji informačních systémů více jak 25 let. V rámci spuštění 

elektronické evidence tržeb, pro některé již od 1.12.2016, jsme zapracovali do našeho 

informačního systému komplexní řešení, které jak věříme, bude vyhovovat většině našich 

zákazníků. Pro ty ostatní jsme připravili řešení ve spolupráci se společností Dotykačka.   

Pro tohoto partnera jsme se rozhodli, protože se mu jako prvnímu podařilo pokladní systém propojit 

s testovacím prostředím pro elektronickou evidenci tržeb. 

Spolehlivý pokladní systém předvedl, že dokáže velmi pružně reagovat na změny a  připravenost na 

EET. 

V České republice jej má stovky zákazníků, kteří využívají aplikaci Dotykačka na spolehlivém 

zařízení a další stovky aktivních uživatelů, kteří aplikaci používají na vlastních zařízeních s operačním 

systémem Android. 

Dotykačka dokáže spolehlivě pracovat s tisíci položkami - produkty mohou být roztříděny do 

libovolného počtu kategorií. Má zákazníky s počtem produktů v aplikaci okolo deseti tisíc, v průměru 

mají zákazníci z oblasti gastro stovky produktů, z oblasti obchodů se jedná o tisíce produktů v 

aplikaci.  

Dotykačka má široký rozsah funkcí a příslušenství, neomezený počet uživatelů a tisíce transakcí a 

položek na skladě. Má speciální funkce pro gastro, prodejní stánky, prodejny a ubytovací zařízení. Je 

ideální pro malé a středně velké provozovny. 

Pro správnou funkci Dotykačky a zálohování dat je důležité připojení k internetu. Pokladní systém je 

však plně funkční i v případě dočasných výpadků připojení. Po obnovení připojení se data opět 

synchronizují. 
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Seznámení se systémem Dotykačka, jehož jsme obchodní a 

servisní partneři 

  

Pokladní systém Dotykačka  je především připraven na EET a pružně reaguje na legislativní 

změny 

 eviduje tržby a platby 

 člení produkty do kategorií 

 spravuje věrnostní a slevové programy 

 pokladna komunikuje s platebním terminálem 

 řeší vzdálenou správu, administraci i uživatelská práva 

 API napojení na e-shopy, rezervační, účetní a další ERP systémy 

 je rozšířený o váhy, tiskárny, čtečku čárových kódů, platební terminál a další 

Je určen pro restaurace a další gastro zařízení, pro penziony i hotely, obchody, služby i ostatní, jako 

jsou zmrzlinové a novinové stánky, vinaře a pekárny. 

V nabídce má tři druhy hardwarového vybavení a záleží jen na Vás, které zařízení zvolíte, zda 

nejmenší a nejlevnější, univerzální nebo kompletní zařízení.  

 

 

 

Dotykačka mobilní 8“    4 990,- Kč   +  zákaznický displej 8“ LCD včetně 2 stojanů  5 000,-Kč   

 

dotyková pokladna 4G+ Wifi, 58mm mobilní Bluetooth tiskárna 
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Dotykačka univerzální 14“   9 990,- Kč  +  zákaznický  14“ displej včetně stojanu   + 5 000,- Kč 

 

14“ dotyková pokladna, VESA stojan pro dotykovou pokladnu, USB/LAN tiskárna 80mm, 

propojovací kabeláž 

 

 

 

 

 

 

Dotykačka kompletní 14“ 13 990 Kč  + 14“ LCD zákaznický displej včetně stojanu  + 5 000,- Kč 

14“ dotyková pokladna, VESA stojan pro dotykovou pokladnu, USB/LAN tiskárna 80mm, pokladní 

zásuvka, čtečka čárových kódů, propojovací kabeláž 

 

Licenční software 

bude hrazen formou měsíčního paušálu. Tento poplatek zahrnuje licenci sw, průběžnou 

aktualizaci programu zahrnující legislativní změny, vzdálenou správu, vzdálené připojení 

technika. 
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Pokladní software DOTYKAČKA SNADNO  

Licence obsahuje plně funkční verzi aplikace Dotykačka s omezenými funkcemi, např. bez 

aplikace Sklad, omezená technická podpora (pouze online podpora) apod. 

Má neomezený počet uživatelů, telefonní a on-line technickou podporu, neobsahuje evidenci 

skladů. Je vhodná pro začátek podnikání a jednoduchou provozovnu. Evidenci skladů je 

možno řešit v našem IS SQL Ekonom, kde je zaručena provázanost. 

Cena tohoto sw činí 289,00 Kč bez DPH, včetně DPH je to 346,69 Kč za měsíc. 

 

Pokladní software DOTYKAČKA NAPLNO 

Licence obsahuje plnou verzi aplikace Dotykačka, její průběžnou aktualizaci zahrnující 

legislativní změny včetně funkce EET, vzdálenou správu, správu skladů, detailní on-line 

a nonstop telefonickou technickou podporu a přes 70 praktických vlastností a funkcí, které 

vám zefektivní podnikání.  

Cena tohoto sw činí 850,00 Kč bez dph, cena s dph 1028,50 Kč za měsíc. 

 

Samozřejmě je možné a pro některé z Vás i vhodné si tento paušál předplatit. Od délky 

předplaceného období se odvíjí i procento slevy (předplatné 12 měsíců = 10% sleva, 24 

měsíců = 20% sleva, 36 měsíců = 30% sleva). Tím můžete mít licenci již od 381,- Kč /měsíc. 

 

Co  všechno bude na účtence, kterou obdrží zákazník od 1. 12. 2016 například v restauraci: 

 fiskální identifikační kód (FIK) 

 daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele 

 označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna 

 označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována 

 pořadové číslo účtenky 

 datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve 

 celkovou částku tržby s a bez DPH 

 bezpečnostní kód poplatníka (BKP) 

 údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu 
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Zdůrazňujeme, že tento systém je nutné použít pouze v případě, že jako naši zákazníci, využívající 

systém SQL Ekonom,  nemáte v místě účtování tržby k dispozici počítač.  

Dále bychom Vás chtěli ubezpečit, že doklady vystavené prostřednictvím systému DOTYKAĆKA 

budou plně kompatibilní s naším informačním systémem, nebude je tudíž nutné pro hlášení na 

Finanční správu a účtování pořizovat ručně. V systému SQL Ekonom je vytvořeno propojení pro 

jednoduchý převod těchto dokladů.    
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EET a e-shopy – zatím velká neznámá i pro Ministerstvo financí 

Elektronická evidence tržeb startuje za tři týdny, stále však není hotový srozumitelný manuál, 

ze kterého by každý obchodník zjistil, jak se má nové daňové povinnosti zhostit prakticky. 

Ministerstvo financí chybu uznává a slibuje nápravu během několika dnů.  

Z takzvaných metodických pokynů k EET, které ministerstvo vydalo na začátku září, nejsou 

moudří majitelé internetových obchodů, pro které evidence tržeb startuje v březnu příštího 

roku. Ti často využívají takzvané platební brány typu PayPal, PayU a další. Na nich mohou 

zákazníci od svého počítače provádět platby buď prostřednictvím platební karty ze svého 

účtu, nebo pomocí virtuální peněženky. A právě použití těchto prostředků zatím žádná 

metodika EET podrobně nevysvětluje. 

Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová uvedla, že toto téma vyvrcholilo v posledních 

dnech, kdy je MF zavaleno stovkami dotazů. Uvedla, že metodika je v tomto směru skutečně 

nedostatečná. 

Rýsuje se podle ní několik variant, z nichž brzy zveřejní jednu metodiku. Tu se MF chystá 

vydat v průběhu prosince, problém s platebními branami slibuje vyřešit během několika dnů.  

Problém je v tom, že obchodníci nemohou splnit požadavek na odeslání informace do EET 

nejpozději v momentě platby. Podstata internetových obchodů je mimo jiné v tom, že fungují 

24 hodin denně a spousta plateb dojde na účet, aniž by se o tom majitel nebo provozovatel e-

shopu dozvěděl. Tvrzení o provedené transakci má navíc určitou časovou prodlevu, a to 

minimálně v řádu desítek sekund. Ministerstvo tak v případě e-shopů bude muset slevit ze 

svého striktního požadavku, že každý obchodník nejprve zaeviduje účtenku a následně 

okamžitě přijme peníze.  

Podobně nelze správně elektronicky hlásit tržby v případě zasílání zboží na dobírku. Pokud 

posílá pošta peníze obchodníkovi na účet, s EET si nemusí dělat starosti, pokud je ale dostává 

v hotovosti, musí takovou tržbu elektronicky evidovat.  

Jedna varianta je, že obchodník pošle se zbožím stvrzenku, odeslanou zároveň na finanční 

správu. Když se zboží vrátí jako nevyzvednuté, musí se účet stornovat. 

Druhá možnost je odeslat účtenku na servery MF až poté, co obchodník dostane peníze od 

pošty.  

Jak uvedla A. Schillerová, v tomto případě finanční správa by ustoupila od požadavku 

evidování tržby v okamžiku přijetí platby.  

Pokud by řada menších obchodníků zvažovala pozastavení či zrušení přijímání plateb 

prostřednictvím platebních karet, znamenalo by to určitě zmenšení komfortu plateb pro 

zákazníky. To je samozřejmě špatně jak pro obchodníky, tak pro spotřebitele.  

 

 

Zdroj: Hospodářské noviny, 7.11.2016 

 

Uvidíme, jak se k této nevyřešené problematice Ministerstvo financí postaví a jak rychle ji 

vyřeší. 
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Ginis - nejrozšířenější informační systém ve státní správě 

 

Od 1.11.2016 se naše společnost stala servisním a obchodním partnerem společnosti HAIDA 

s.r.o. Nový Bor. Ta je součástí společenství firem GORDIC, jež tvoří jedničku na trhu se 

specializovaným software pro státní správu. Má nejrozsáhlejší portfolio klientů státní správy, 

od ministerstev přes obecní úřady až po drobná školská zařízení. 

Systém je zaměřen na rozpočtové a příspěvkové organizace a obsahuje ucelené komplexní 

softwarové řešení s vysokou mírou bezpečnosti, které jednoduše prováže jednotlivé agendy a 

zajistí snadný oběh dokumentů. Společnost GORDIC má mnohaleté zkušenosti se správou 

velkého množství různých organizací a díky tomu poskytuje informační systém, který 

vyladila sama praxe. Neustále také sleduje nové IT trendy i vývoj legislativy, a podle toho 

GINIS vyvíjí a průběžně aktualizuje. 

Naše společnost se zaměřuje na počátku naší spolupráce na komplexní zajištění podpory 

k informačnímu systému GORDIC GINIS pro zákazníky ve sféře příspěvkových organizací 

Královehradeckého kraje. Časem chceme naši spolupráci rozšířit i na servisní podporu dalších 

klientů z jiných organizací.  

Náš tým pro servisní činnost IS Ginis: 

Tomáš Urban   603 449 244  tomas.urban@softbit.cz 

David Smejkal  603 365 779  david.smejka.@softbit.cz 

Radek Beránek  736 753 734  radek.beranek@softbit.cz 

Vladimír Mach  604 283 202  vmd36@seznam.cz 

Simona Urbanová  736 753 733  simona.urbanova@softbit.cz 

Naďa Lukášková  736 753 735  marketing@softbit.cz 

 

 

Nové platové stupnice od 1.11.2016 

 

 
Nové platové stupnice platné od 1.11.2016 - postup v programu MZDY 

 

 nové platové stupnice nahrajte do programu v období 11/2016 tj. po převodu dat za 

měsíc 10/2016 do archivu 

 

 do příslušného číselníku platové stupnice (Číselníky->Platové stupnice) nahrajte 

správnou platovou stupnici z xml souboru (pokud používáte více platových stupnic, 

nahrajte pro všechny příslušné nové stupnice z xml souborů), odkazy na stažení 

platových stupnic najdete na konci tohoto článku. Tedy např. pokud v číselníku 

mailto:tomas.urban@softbit.cz
mailto:david.smejka.@softbit.cz
mailto:radek.beranek@softbit.cz
mailto:vmd36@seznam.cz
mailto:simona.urbanova@softbit.cz
mailto:marketing@softbit.cz
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             platové stupnice 1 máte nastavenu platovou stupnici dle přílohy č.1, do číselníku 

             platové stupnice 1 nahrajete platovou stupnici č.1 platnou od 1.11.2016. Platovou 

             stupnici nahrajeme z xml souboru kliknutím na tlačítko import, kde budete vyzváni z 

             výběru příslušného xml s daty. 

 

 zkontrolujte správnost načtených dat do číselníků platových stupnic 

 

  spusťte přepočet základních platů z menu Nastavení->Přepočet základních platů. Jako 

datum změny základního platu zadejte 1.11.2016, poté potvrďte uložení provedených 

změn kliknutím na ANO 

 

  zkontrolujte u pracovních poměrů správné přepočítání platů, např. v menu "Osobní 

agenda->Kmen pracovníků-plat" a "Osobní agenda->Kmen dalších pracovních 

pracovníků-plat" 

 

 

Nové platové stupnice platné od 1.11.2016 - postup v programu 

PERSONALISTIKA 

 
Postup použití pomocných platových stupnic pro přípravu platových výměrů 

 

  do příslušného číselníku pomocné platové stupnice nahrajte správnou platovou 

stupnici z xml souboru (pokud používáte více platových stupnic, nahrajte pro všechny 

příslušné nové stupnice z xml souborů), odkazy na stažení platových stupnic najdete 

dole v tomto článku. Tedy např. pokud v číselníku platové stupnice 1 máte nastavenu 

platovou stupnici dle přílohy č.1, do pomocné platové stupnice 1 nahrajete platovou 

stupnici č.1 platnou od 1.11.2016. Platovou stupnici nahrajeme z xml souboru 

kliknutím na tlačítko import, kde budete vyzváni z výběru příslušného xml s daty. 

 

  zkontrolujte správnost načtených dat do pomocných platových stupnic 

 

  v menu "Nastavení->Nastavení programu" zaškrtněte volbu "Použít pomocné platové 

stupnice". Po zaškrtnutí této volby můžete automaticky nechat přepočítat platy              

v personálních údajích zaměstnanců, rovněž můžete nechat nastavit datum 

upozornění na změnu platu na 1.11.2016 

 

 zkontrolujte u pracovních poměrů správné přepočítání platů v personálních údajích 

 

  vytiskněte nové platový výměry z personálních údajů 

 

MZDY 2016 (verze 3.61) - přehled změn k 11.11.2016 

 aktualizace názvu zdravotní pojišťovny 211 - bylo zjištěno, že u některých datových 

souborů je v číselníku zdravotních pojišťoven u pojišťovny 211 v názvu název na 

několik řádků, byl tedy doplněn správný název 
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 kmen pracovníků - děti - ošetřena možnost smazání záznamu dítěte, pokud má již 

záznamy v archivu. Rovněž ošetřena možnost přidání dítěte, které bylo omylem 

smazáno 

 přidání číselníků xml pro změny platového stupně k 1.11.2016 

 

 

 

Nabídka služeb našich partnerů 

 
Naše společnost vedle poskytování služeb v oblasti ekonomických informačních systémů 

svým koncovým zákazníkům spolupracuje i s řadou společností z oblasti účetních, 

ekonomických i daňových služeb z různých regionů České republiky. Přinášíme Vám seznam 

našich partnerů, kteří zpracovávají účetnictví na našem systému SQL Ekonom. 

V případě, že budete potřebovat pomoci, můžete se kdykoli obrátit na služby, které naši 

partneři poskytují. 

 

 

ESOP je účetní daňová kancelář, která zajišťuje pro podnikatelské subjekty, 

neziskové organizace, obce a příspěvkové organizace ekonomické, účetní a daňové 

poradenství, zpracování účetnictví, mezd a daňové přiznání, audit, finanční plány, analýzy a 

podnikatelské záměry, posouzení daňových a účetních aspektů, hospodářských transakcí a 

odborné semináře. Více informací naleznete na: www.esop-rk.cz 

 

 

Základní filosofií společnosti je poskytovat klientům ekonomické služby 

účetní, mzdové a daňové povahy v jejich celém rozsahu od metodiky účetnictví nebo řešení 

mzdových otázek, až po vlastní vedení účetnictví nebo zpracování mezd. 

 

 

 

BC. ZDENĚK NÝČ – daňový poradce evidenční číslo 001140, Královéhradecký 

kraj ve spolupráci se svými spolupracovníky a s dlouholetými zkušenostmi v oboru 

účetního a daňového poradenství provádí: 

 

 

 průběžné vedení a jednorázové zpracování účetnictví a daňové evidence 

 vedení mzdové a personální agendy 

http://www.esop-rk.cz/
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 zastupování fyzických a právnických osob při kontrolách na FÚ, OSSZ, ZP a 

Živnostenských úřadech 

 účetní a daňové poradenství 

 zajišťuje vymáhání pohledávek 

 

Kontakt:  +420 602 120 125, nyczdenek@seznam.cz 

  +420 606 656 570, lada_burianova@centrum.cz 

 

 

 

 

HANA VYLEŤALOVÁ 

 

Účetní kancelář, která zajišťuje kompletní účetní servis pro podnikatelské subjekty v oblasti 

účetnictví a daňové evidence, zejména poskytuje následující služby: 

- vedení účetnictví 

- vedení daňové evidence 

- vedení personální a mzdové agendy 

- zpracování daňových přiznání 

- účetní a daňové poradenství 

 

Účetní kancelář je na trhu již od roku 1996. Veškeré účetní práce jsou zajištěny odbornými 

pracovníky, včetně konzultací s daňovými poradci. 

Kontakt: hana.vyletalova@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

MADIV s.r.o. – je účetní a poradenská kancelář poskytující široké podnikatelské i 

nepodnikatelské veřejnosti následující služby: 

 

 

Oblast Účetnictví 

 vedení účetnictví 

 vedení mzdové agendy 

 ekonomické poradenství 

 ostatní dle dohody s klientem 

 vedení daňové evidence 

 vedení personální agendy 

 zpracování daňových přiznání 

Nabízené služby jsou poskytovány zkušenými zaměstnanci zpravidla v kanceláři společnosti. 

mailto:nyczdenek@seznam.cz
mailto:lada_burianova@centrum.cz
mailto:hana.vyletalova@seznam.cz
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V návaznosti na objem dokladů možno jejich prvotní pořízení včetně zaúčtování a následné 

výstupy realizovat na pracovištích klienta. 

Zastupování klienta před úřady je samozřejmostí. 

 

Oblast Ready-made společností 

 zakládání společností 

 prodej ready-made společností 

 zřizovaní a provoz virtuálních kanceláří 

 zprostředkování prodeje ready-made společností 

 

Oblast Software 

Jsme smluvním partnerem společnosti Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou IČ 

27473716, podílíme se na prodeji a poskytování základního hot-line následujících účetních a 

ekonomických systémů: SQL Ekonom, Pc Ekonom, Mzdy SOFT PC. 

Více informací naleznete na: www.madiv.eu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.madiv.eu/
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HK AUDIT, s.r.o., Velké náměstí 149, 500 03  Hradec Králové 

Jsme poradenská, účetní a auditorská společnost se sídlem v Hradci Králové.  

Ing. Zdeněk Kuča, 

auditor, daňový poradce a certifikovaný účetní, je zakladatelem společnosti. 

e-mail: hkaudit@hkaudit.cz 

e-mail: zdenek.kuca@hkaudit.cz. 

tel.: +420 495 516 095 

mob.: +420 602 412 215 

fax: +420 495 516 095 

www.hkaudit.cz 

 

 

 

 

 

JMK KOLDÍN 

Koldín 24 

564 01  Choceň 

IČ: 25283537 

DIČ: CZ25283537 

 

Předmět podnikání: vedení účetnictví, daňové evidence a služby daňového poradce 

Kontaktní osoba: Marcela Kuchařová 

Telefon: 465 489 308, 604 201 106 

E-mail: marcela.kucharova@tiscali.cz 

 

 

 

 

DAGMAR VAŇKOVÁ, D-CONSULT 

 

- vedení účetnictví a daňové evidence 

- zpracování mezd, poradenská činnost 

Telefon: 777 621 627 

E-mail: dconsult@quick.cz 

 

 

 

mailto:hkaudit@hkaudit.cz
mailto:zdenek.kuca@hkaudit.cz
http://www.hkaudit.cz/
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Společnost AR PROFI s.r.o.  

 

Poskytuje komplexní a cenově dostupné služby pro širokou podnikatelskou klientelu v oblasti 

účetnictví a ekonomického či finančního poradenství. 

V uvedených oblastech působíme od roku 1999, ale již předtím pracovníci firmy v těchto 

oborech samostatně podnikali. Během naší existence jsme získali mnoho zkušeností a 

spokojených zákazníků podnikajících v širokém spektru činností zahrnujících například sport, 

velkoobchod, maloobchod, pronájem nemovitostí, zprostředkování služeb, stavebnictví, 

hostinská činnost nebo různé výrobní činnosti. 

Pozitivně je naše činnost hodnocena jak auditory, tak i daňovými poradci, se kterými 

dlouhodobě spolupracujeme. Profesionální úroveň jsme osvědčili i v pracovních jednáních a 

kontaktech s orgány státní správy. 

Hlavním krédem naší společnosti je osobní přístup ke klientům, diskrétnost, profesionalita a 

spolehlivost. 

 

Naše služby: 

 komplexní zpracování účetnictví a daňové evidence 

 evidence majetku 

 zpracování a podání daňových přiznání – DPH, daně z příjmů, silniční daně, 

majetkové daně 

 účetní konzultace 

 mzdová a personální agenda 

 zastupování na úřadech 

 rekonstrukce účetnictví 

 zúčtování pracovních cest 

 zakázkové a střediskové účetnictví 

 zpracování vnitropodnikových organizačních směrnic 

 zpracování ekonomických rozborů, žádostí o úvěr, statistik atd. 

 zajištění kvalitních služeb auditu a daňového poradenství, archivace dokumentů 

 

Ceny za poskytované služby jsou smluvní s ohledem na rozsah zpracovávaných dokumentů a 

služeb. 

Nabízíme i osobní konzultace a přebírání dokladů v místě Vaší provozovny. 

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat na tel. 606 742 454  nebo 602 186 176 

nebo e-mailem na adrese: andrejsova@arprofi.cz nebo leonaprochazkova@email.cz. 

 

 

 

 

mailto:andrejsova@arprofi.cz
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NA ZÁVĚR 
_____________________________________________________________________________ 

 

Pevně věříme, že jste si v nadcházejícím předvánočním shonu našli čas na náš pravidelný 

magazín, který byl poslední v tomto roce.  Děkujeme Vám – všem našim zákazníkům za 

přízeň, kterou jste nám v roce 2016 věnovali. V novém roce a dalších letech se budeme 

maximálně snažit Vám zabezpečit servis a veškeré informace tak, abyste byli s naší prací 

spokojení a s důvěrou se na nás mohli kdykoliv obracet.  

Za celý kolektiv pracovníků firmy Softbit software Vám přeji krásné požití Vánoc a 

Vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2017 jak v pracovním, tak osobním 

životě. 

 

  

                                                     

                                                                       

 

 

 

 

                                                                      

  

                                     

 
Tomáš Urban 

                 ředitel společnosti 

                                                                                                                                                                       
Softbit software, s.r.o. 

Nad Dubinkou1634 

                                                        516 01  Rychnov nad Kněžnou 

                                              Tel.: 494 532 202, 494 534 354; fax: 494 377 631 

  e-mail: softbit@softbit.cz 

           www.softbit.cz 
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