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Vážení uživatelé našich informačních systémů, 

 

jistě se již všichni těšíte na zaslouženou dovolenou. Ještě než postupně předáte neodkladné 

úkoly svým kolegům, nezbytné informace svým nadřízeným, přesměrujete e-mailovou 

schránku a konečně s úlevou začnete balit svá zavazadla, dovolte mi, abych Vás informovala 

o novinkách z oblasti legislativy i našeho IS SQL Ekonom. 

 

V letním, třetím čísle našeho magazínu Vás budeme informovat o  

 

 Nová verze SQL Ekonom 17.7.1  

 Pomocný konsolidační přehled 

 Schválení daňového balíčku 2017/2018 

 Ukončení podpory Office 2007  

 Docházkový systém VEMA 

 Systém čárového kódu v majetku - inventarizace 

 IS SQL Ekonom a nasazení nové verze SQL pod Firebird 3 

 Nabídka dodavatelské zpracování mezd - outsorcing 

 Nabídka služeb našich partnerů 

 

 

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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Novinky v letní verzi IS SQL Ekonom 2017 verzi 17.7.1 

Připravujeme pro Vás k uvolnění novou letní verzi našeho informačního systému SQL 

Ekonom 2017 pod číslem 17.7.1. Nová verze obsahuje změny, z nichž na některé Vás chceme 

upozornit v tomto našem článku. 

Účetnictví 

 doplnění obchodního partnera i v hlavičce účetního dokladu 

 oprava zaokrouhlení finančních výkazů hospodaření minulé období pro hospodářské 

organizace 

 úpravy finančních výkazů pro neziskové organizace - tiskopisy, zaokrouhlení na tisíce 

 podklady pro výkaznictví "Pomocného konsolidačního přehledu" - volitelná funkce - 

popis viz samostatný článek 

 výstupní sestavy obratů na účtech včetně počátečních a konečných zůstatků účtů 

 doplněn výběr z číselníku pohybů PAP - volitelné pro organizace sestavující PAP 

Došlé faktury  

 upravené tiskopisy kontačních dokladů u faktur 

 doplněny knihy žurnálů na druhy faktur 

Vydané faktury 

 doplněn údaj pořadí tisku v položkách faktury a dodacího listu, upravené tiskopisy 

faktur 

 doplněny knihy žurnálů na druhy položek faktur a řady faktur 

 přepracované tiskopisy dodacích listů do nového generátoru FastReport 
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Sklad 

 Upraven rozpočet dopravy u příjemek, které jsou v nulové ceně 

 Kontrola na otevřené období při vytvoření došlé faktury z příjemky  

Odbyt 

 Upraveny výpočty tak, aby bylo možné vystavovat v položkách dokladů hodnoty i 

v desítkách miliónů 

 V zakázkových listech viditelná položka vyfakturovaných tržeb a jejich rozdíl proti 

zakázce 

 Upraven tisk zálohové faktury v rezervacích v cizí měně 

Prodej 

 Upraveny výpočty tak, aby bylo možné vystavovat v položkách dokladů hodnoty i 

v desítkách miliónů 

 Možnost nastavení jiného zaokrouhlování u prodejek kartou 

 Přehledy prodeje doplněny o položku „Vystavil“ 

 Kontrola možnosti dát na jeden doklad platbu faktury a ostatního zboží 

 Vytvoření obráceného dokladu EET u položek s podkartami i do jiného období 

 Kontrola na nulovou sazbu DPH při platbě faktur v prodeji 

 Upraveny tiskové sestavy u dokladů na platbu faktur 

Adresář 

 Prodloužení položky „Druh objednávky“ na 30 znaků 

Obecné 

 Možnost nastavit kontrolní úkoly vybraným uživatelům ze zálohování firem, pokud 

mají nastavené automatické zálohování na serveru 

 Zrychlení kontroly EET při vstupu a ukončení programu 

 Bankovní výpis páruje i platby kartou přes fiktivní pokladnu v případě správného 

variabilního symbolu 

 Úprava komunikace s EET s minimálními výpadky 
 

O přesném datu vydaní nové verze Vás budeme informovat v samostatném emailu.  Vydaní 

nové verze plánujeme na polovinu měsíce července.  

Novou verzi budete  moci získat jejím stažením ze stránek našeho zákaznického portálu nebo 

o její  odbornou instalaci požádat některého z pracovníků naší společnosti. Uživatelé, kteří 

mají specifické úpravy od naší společnosti, žádáme o konzultaci k instalaci nové verze 

s pracovníkem naší společnosti, který o Vás pečuje. 

  

 



Magazín informačního systému  

 

 

2017 

3 

 

5 

IS SQL Ekonom - Pomocný konsolidační přehled 

Za rok 2016 mají nově povinnost některé organizace zpracovat tzv. "Pomocný konsolidační 

přehled".  Tento pojem obsahuje některé speciální výkazy zůstatků na účtech podle 

obchodních partnerů a položek PKP  ke konci účetního roku. Povinnost zpracovat toto 

výkaznictví mají organizace, které spadají do konsolidačního celku a jsou uvedeny na 

stránkách Ministerstva financí. Jedná se hlavně o městské společnosti, které mohou mít i 

právní subjektivitu jako společnosti s ručením omezeným.  

Pomocný konsolidační přehled je určitou jednodušší obdobou Pomocné analytické evidence, 

kterou mají povinnost zpracovávat zejména obce a příspěvkové organizace. 

Naše společnost pro své zákazníky připravila v nové verzi SQL Ekonom 17.7.1 funkce pro 

zpracování podkladů pro "Pomocný konsolidační přehled". 

Funkce zejména obsahují:  

 zůstatky na účtech dle položek PKP 

 zůstatky na účtech dle obchodních partnerů a položek PKP 

Výše uvedené funkce pomohou jednoduše sestavit "Pomocný konsolidační přehled" a 

zapracováním do oficiálního výkazu je možné následně tyto informace zaslat na Ministerstvo 

financí.  

Jedná se o samostatný modul našeho informačního systému SQL Ekonom, který je 

zpoplatněn. 

V případě, že máte povinnost sestavit "Pomocný konsolidační přehled", neváhejte nás ihned 

kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme se sestavením nových výkazů a poradíme. 

 

 

 

 

 

Novinky v daňovém balíčku 2017/2018 

Daňový balíček 2017/2018 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16.6.2017 pod číslem 

170/2017 Sb. Protože byl daňový balíček schválen s účinností od 1.4.2017 a ve Sbírce zákonů 

byl vyhlášen až po tomto datu, bude v praxi uplatněn výklad, podle kterého je zákon účinný 

od 15. dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů –  účinnost daňového balíčku tak je 1.7.2017, což 

je hodně neobvyklá situace, protože zákon byl vyhlášen více než 2 měsíce po svém přijetí 

(daňový balíček je označen jako zákon ze dne 4.4.2017). I když nabytí účinnosti daňového 

balíčku v průběhu roku přináší celou řadu komplikací, alespoň zákon nabyl účinnosti k 

začátku čtvrtletí, což zmírní komplikace u čtvrtletních plátců dph. 
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1. Výdajové paušály 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrazných změn doznaly takzvané výdajové paušály, kdy si podnikatel uplatňuje 

stanovenou část příjmů jako náklady a nemusí uvádět jednotlivé položky svých 

nákladů při podnikání. Živnostníci, kteří tyto paušály využívají, mohou opět 

uplatňovat také daňové slevy na manželku a děti. Výše příjmů, ze které se mohou 

paušály uplatnit, se snížila ze dvou milionů na jeden. Použít je může i podnikatel 

s vyšším obratem, ale jen odvozené z mezní hranice jednoho milionu. 

Pro letošní rok může ještě podnikatel uplatnit paušály podle starého znění zákona, tedy 

se stropem do dvou milionů korun, ale bez možnosti uplatnit odpočet na manželku, 

manžela či děti.  

Výše paušálních výdajů jsou rozděleny podle oboru podnikání na čtyři úrovně: 

 80% - podnikatelé v lesnictví, zemědělství, vodním hospodářství a řemeslníci 

max. uplatněná částka v Kč        800 000 Kč 

 60% - ostatní živnostníci 

max. uplatněná částka v Kč        600 000 Kč 

 40% - nezávislá povolání, poradci, autorské honoráře 

max. uplatněná částka v Kč        400 000 Kč 

 30% - příjmy z pronájmu 

max. uplatněná částka v Kč     300 00 Kč 

 

1. Paušální daň  <  5 000 000 Kč / rok 
Paušální daň není v daňovém zákoně nová věc, balíček výrazně rozšiřuje počet 

podnikatelů, kteří jej mohou využít. Spočívá v dohodě podnikatele s finančním 

úřadem o pevné výši daně, na základě dosavadních obchodních výsledků a 

předpokladu dalšího vývoje. Nemusí pak vést účetnictví ani odevzdávat daňové 

přiznání. O paušální daň mohou požádat nově i podnikatelé se zaměstnanci a ti, kteří 

provozují živnost při zaměstnání. Musí však mít v posledních třech letech příjmy do 

pěti milionů korun ročně. O stanovení daně paušální částkou půjde podat žádost už 

letošní rok. Termín pro její podání je do konce května. Finanční úřad na letošní rok 

stanoví po projednání s poplatníkem výši daně nejpozději do 15. září. V dalších letech 

budou zájemci o paušální daň žádat do konce měsíce ledna. 
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2. Zdanění příjmů malého rozsahu <  2 500 Kč / měsíc 
Kdo si podnikáním jen přivydělá do 2500 korun měsíčně, pouze odvede takzvanou 

srážkovou 15procentní daň. Příjem už nebude muset uvádět v obecném základu daně 

svého daňového přiznání. 

 

3. Slevy na děti (v Kč za rok) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzrostlo daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Na první dítě zvýhodnění zůstalo na 

částce 13 404 korun ročně. Na druhé dítě už se zvyšuje na 19 404 Kč a na třetí a každé 

další dítě si podnikatel odečte 24 204 korun. Podmínkou je roční příjem alespoň 

šestinásobku minimální mzdy, tedy 66 000 Kč. Maximální výše daňového bonusu 

zůstává nezměněna na částce 60 300 korun. 

 

 

 

Daňové zvýhodnění na děti 

  2015 2016 2017 – návrh 

na první dítě 13 404 Kč rok / 1117 Kč měsíc 

na druhé dítě 
15 804 Kč rok / 1317 Kč 

měsíc 

17 004 Kč rok / 1417 Kč 

měsíc 

19 404 Kč rok / 

1617 Kč měsíc 

na třetí a další 

dítě 

17 004 Kč rok / 1417 Kč 

měsíc 

20 604 Kč rok / 1717 Kč 

měsíc 

24 204 Kč rok / 

2017 Kč měsíc 

 

 

Účinnost zákona je od 01. 07. 2017. Poprvé se použije při zpracování mezd za červenec. 

Novou verzi mezd připravujeme, ale instalace budou prováděny až v datech od  20.7.2017 do 

2.8.2017. (Termíny sledujeme a o zveřejnění budete včas informováni společně s úpravou 

tarifních tabulek pro příspěvkové organizace.)   
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Další změny daně z příjmů fyzických osob nás čekají s účinností od roku 2018 (např. slevy na 

dani v návaznosti na invaliditu a na průkaz ZTP/P, zánik možnosti splnit limit pro 

získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a příjmů z nájmu). 

Nejvýznamnější změny v dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bude např. 

rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou, rozšíření možnosti zpracovávat a uchovávat 

daňové prohlášení i v elektronické podobě. 

 

4. Elektronická komunikace s finančním úřadem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení k dani půjde podat elektronicky. Vznikne nový elektronický formulář, 

podnikatel už nebude muset chodit na finanční úřad s vyplněným papírovým 

blanketem. 

 

5. Institut nespolehlivé osoby 
Doposud existoval termín nespolehlivý plátce daně z přidané hodnoty. V jeho registru 

se objevila firma nebo podnikatel, u kterého měla finanční správa podezření, že je 

například článkem řetězu takzvaných karuselových podvodů s DPH. Nyní se na 

seznam dostanou i podnikatelé, kteří neplní své daňové povinnosti i jinak než 

neplacením DPH. Registr slouží podnikatelů k prověření jejích obchodních partnerů. 

 

 

Celé změní je zveřejněno na tomto odkaze: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-

sprava/novinky/2017/danovy-balicek-8597 
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Informace k ukončení podpory Microsoft Office 2007 k datu 10. 10. 2017. 

Chtěli bychom vás informovat o konci podpory produktu Microsoft Office 2007 k datu 10. 

10. 2017. Po tomto datu již nebudou vydávány žádné bezpečností aktualizace, nebude možné 

získat bezplatnou nebo placenou podporu a rovněž již nebude aktualizována technická 

dokumentace.  

Po ukončení podpory nebudou na sady Office 2007 dostupné: 

 Žádné bezpečnostní aktualizace 

 Žádná podpora Microsoftu 

 Nebude možná integrace s Office 365  

 Exchange 2016 a Exchange Online nemusí fungovat s Office 2007 

 Nebudou k dispozici žádná další varování u produktech a vlastnostech 

s ukončenou podporou 

Nabízíme Vám aktualizaci Office 2007 prostřednictvím Office 365. 

Office 365 přináší vše z předchozích verzí Office a k tomu hodně navíc. 

Využívejte aplikace Office jako je Word, Excel, PowerPoint a Outlook v kanceláři i na 

cestách a pracujte efektivně v týmu. Zdokonalte komunikaci ve Vaší firmě se službami 

Exchange, SharePoint, Yammer nebo Skype pro firmy. Využívejte velké 50GB úložiště pro e-

maily a ještě větší 1TB prostor OneDrive pro firmy pro každého uživatele. Předplatné Vám 

zajistí, že budete automaticky dostávat nejnovější vylepšení a služby. 

  

 

 

Důvěrně známé aplikace vždy po ruce 

Word, Outlook, OneNote, Excel, PowerPoint pro dokumenty, tabulky, prezentace a e-maily. 

 Vždy nejnovější verze Office 

 Pracujte i na více zařízeních současně 

 Přistupujte k dokumentům odkudkoliv 

 Použití na mnoha platformách (Windows, Mac, iPad i iPhone) sdílení v týmu 
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  1TB  

 
Licence až na 5 zařízení každého uživatele 

 

Office může každý uživatel používat až na 5 svých zařízeních. 

 Office může mít každý uživatel na svém počítači, domácím notebooku či tabletu   

a chytrém telefonu 

 

 pracujte přesně tam, kde jste skončili i na jiném zařízení 

Co je Microsoft Office 365? 

Office 365 je sada podnikových aplikací a služeb poskytovaných z datových center 

společnosti Microsoft. Jedná se o profesionální e-mail s pokročilou bezpečnostní ochranou a 

ochranou citlivých informací, bezpečné osobní i firemní uložiště pro dokumenty, firemní 

portál s definicí pracovních procesů, online schůzky a videokonference. Umožňuje společnou 

práci uživatelů v reálném čase, snadné řízení projektů a obsahuje kompletní prostředí pro 

týmovou spolupráci a reporting. Firmy díky Office 365 dosahují lepších výsledků, jsou 

schopny pružně reagovat na změny a šetřit náklady. Office 365 se snadno integruje do vašeho 

stávajícího IT prostředí. Platíte měsíčně nebo ročně, jen za to, co skutečně používáte. Platí se 

za uživatele – ten může v rámci jedné ceny používat Office 365 navíce zařízení (například 

notebook s Windows, iPhone a domácí Mac, na cesty Android tablet). Díky Office 365 

mohou zaměstnanci a týmy pracovat odkudkoli a rychle reagovat na požadavky vašich 

zákazníků. 

Průzkumy ukazují, že cloudová řešení jsou dokonce výrazně bezpečnější než vlastní lokální 

infrastruktura (zdroj společnost ForesterIDC, Gartner). Microsoft zajišťuje u svých služeb 

vysoký stupeň zabezpečení a ochrany soukromí vašich dat. Jedná se o prvního poskytovatele 

cloudu, kterého uznaly orgány Evropské unie, zabývající se ochranou dat. Díky závazku 

dodržovat přísné zákony EU na ochranu osobních údajů, byl Microsoft prvním větším 

poskytovatelem cloudu, který přijal novou mezinárodní normu ISO 27018 týkající se ochrany 

soukromí v cloudu. Lokální soulad s požadavky na řízení bezpečnosti, vyplývající ze Zákona 

o kybernetické bezpečnosti a ze Zákona o informačních systémech veřejné správy řešíme 

certifikací ISO 27001 a poskytnutím požadovaného rozsahu dokumentace dle vyjádření NBÚ. 

 Co získáte s Microsoft Office 365? 

 Vždy nejnovější verzi aplikací Office a nové služby. O aktualizaci produktů se bude starat 

Microsoft, který poskytne update na vždy nejnovější verze svých produktů a služeb.  

 Možnost práce s Office na více zařízeních současně – Office pro PC/Mac, Notebook, 

tablet, mobil i webový prohlížeč za jednu cenu. Windows, Mac, Android, iPad i iPhone. 
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 Přístup k osobním i firemním dokumentům odkudkoliv s možností snadno a bezpečně 

sdílet a pracovat na nich společně s ostatními. 

 Bezpečné 1TB uložiště pro firemní dokumenty splňující certifikace ISO 27001. Díky 

uložišti jsou důležité dokumenty vždy po ruce, ale také automaticky zálohované a 

zabezpečené v datových centrech Microsoft se smluvně garantovanou dostupností. 

 Možnosti propojení a stálé kompatibility aplikací Office s dalšími službami Office 365 

pro firmy 

 Upgrade Office bez velkých investic – měsíční (CSP) nebo roční platby (Open License) 

 

Pokud projevíte zájem přejít na novou verzi Office nebo potřebujete o více informací, obraťte 

se prosím na centrálu naší společnosti nebo přímo servisního technika, který o Vaši 

společnost pečuje. Společně domluvíme podrobnosti a případný termín instalace nové verze. 

 

 

 

Docházkový systém VEMA 

 

Docházkový systém dříve či později potřebuje každá firma. Vyřešte kontrolu docházky 

snadno a efektivně pomocí elektronického docházkového systému. 

Potřebujte sledovat příchody a odchody zaměstnanců? Chcete mít přehled, kolik času stráví 

v práci? Každá firma dříve či později řeší kontrolu docházky. Kvalitní kontrolní systém 

umožňuje lépe sledovat efektivitu a produktivitu práce, také pomůže se správným řešením 

mezd. 

Časy, kdy firmy zapisovaly příchody a odchody do knihy nebo používaly „píchačky“, jsou 

dávno minulostí. Díky moderním technologiím můžete docházkový systém vyřešit mnohem 

snadněji. 

Elektronický docházkový systém Vema je moderním nástrojem pro evidenci docházky 

zaměstnanců. Technická zařízení evidují příchody a odchody zaměstnanců, intranetová 

aplikace Docházka pak v souladu s platnou legislativou data sbírá, zpracovává a eviduje. 

Výsledné údaje lze následně zpracovávat přímo v aplikaci Vema Mzdy. Docházkový systém 

lze však používat i samostatně. 

  

https://click.email.microsoftemail.com/?qs=ac1bdf8d59248fd01220c094df820061b1e6b476e02e0f0988109d17584a7bc0ab6b8f903c80135dab18452121ff10e415f68e221777b7fe
https://click.email.microsoftemail.com/?qs=ac1bdf8d59248fd01220c094df820061b1e6b476e02e0f0988109d17584a7bc0ab6b8f903c80135dab18452121ff10e415f68e221777b7fe
http://www.vema.cz/hr-system-mzdy/
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Výhody elektronického docházkového systému 

 Šetří čas 

Docházkový systém eviduje docházku za vás. Výsledkem jsou přehledné tabulky. Systém 

lze také propojit se mzdovým systémem. 

 Šetří peníze 

Kvalitní a přesná evidence docházky umožňuje snížit mzdové náklady. 

 Je efektivní 

Máte vždy k dispozici přesné údaje o docházce zaměstnanců. 

 Kontrola v reálném čase 

Docházkový systém vám dává možnost v reálném čase kontrolovat, kdo je na pracovišti. 

 Přehledné podklady pro mzdy 

Elektronický docházkový systém lze také rovnou napojit na mzdový systém. Každý měsíc 

tak máte precizní podklady pro řešení výplat. 

Jak elektronický systém kontroly docházky funguje? 

Technologie jdou neustále dopředu a možností je celá řada. Vždy záleží na tom, co přesně 

konkrétní firma potřebuje řešit. Chcete pouze podklady pro přípravu mezd? Pak si vystačíte 

s terminálem a čipovými kartami. Vlastníte přísně střežený provoz? Evidenci docházky lze 

propojit s bezpečnostními prvky. Moderní biometrické docházkové systémy dovedou 

například snímat otisky prstů či duhovky. 
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Docházkový systém nejčastěji realizujeme právě formou čipových karet. Zaměstnanec se 

při příchodu/odchodu registruje kartičkou u terminálu. Nabízíme ale také plně virtuální 

řešení. Terminál je v takovém případě nainstalovaný přímo v počítačích pracovníků. Na 

terminálu lze nastavit až 10 tlačítek pro různé situace (například dovolená, služební cesta, 

přestávka na oběd a další). 

Docházku standardně zaokrouhlujeme na řády minut či hodin, podle potřeb konkrétní firmy. 

Docházkový systém Vema lze napojit na mzdový systém a ušetřit tím čas strávený 

administrativou. Přesná evidence docházky vede k lepšímu využívání pracovní doby! 

Proč využívat systémy Vema k řízení lidských zdrojů? 

 Komplexní řešení HR a mezd 

Oblast řízení lidských zdrojů řešíme komplexně. Kromě elektronického docházkového 

systému nabízíme také řešení mezd, benefitů či personální systémy. 

 Zkušenosti leadera na trhu 

Máme více než čtvrt století zkušeností s návrhy optimálních HR systémů a 

implementačními projekty. Díky tomu dokážeme najít vhodné řešení pro každou firmu. 

Naše reference mluví za vše – důvěřuje nám více než 7200 firem a úřadů státní či veřejné 

správy. 

 Výstup do aplikace Mzdy 

Automaticky propojíme docházkový systém a systém Mzdy. Před přenosem dat do 

aplikace je možná kontrola v přehledných výstupech o měsíční odpracované době 

i případné opravy a doplnění. 

 Uživatelská podpora 

Nedílnou součástí systému jsou konzultační služby. Pokrývají problematiku technické i 

programové instalace, asistenci při zavádění systému a prvotním zpracování dat. Pro 

uživatele systémů Vema jsou připravena školení. K dispozici jsou i servisní služby 

zajišťující provoz systému. S každým systémem vám můžeme dodat i potřebné počítačové 

vybavení. 

 Intranet a přístup k datům 

S aplikací Docházka můžete pracovat přes intranet. Stačí pouze běžné internetové 

připojení. Nastavíme vám různá pravá prohlížení, jiná data potřebuje mzdová účetní, jiná 

by měl vidět management. Ovládání je velmi snadné a intuitivní. Můžete také online 

kontrolovat, kdo je právě přítomen na pracovišti, případně je na služební cestě, dovolené 

či odborné konferenci. 

Zaujalo Vás řešení společnosti VEMA? Kontaktujte prosím p. Radka Beránka, který je 

v naší společnosti Softbit software s.r.o. vedoucím konzultantem týmu VEMA HR a může 

Vám tedy poskytnout ty nejlepší informace.  

Kontakt: tel.: 736 753 734, e-mail:  radek.beranek@softbit.cz 

http://www.vema.cz/reference-vse/
http://www.vema.cz/hr-system-mzdy/
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IS SQL Ekonom -  inventarizace majetku a skladových 

zásob pomocí čárového kódu 

Nedílnou součástí ekonomického informačního systému SQL Ekonom je i kompletní podpora 

čárového kódu z pohledu sledování nejenom skladových zásob, ale i například majetkových 

karet. 

 

Naše společnost má s podporou čárového kódu mnohaleté zkušenosti a jsme schopni dodat 

zákazníkovi kompletní řešení včetně dodávky hardware i všech služeb souvisejících. 

Náš systém komunikuje jak s přenosnými terminály pro sběr dat, tak i pevnými snímači 

čárového kódu. Samostatnou funkcí systému je i tvorba čárového kódu a jeho tisk jak na 

běžných, tak i na speciálních tiskárnách čárového kódu. 

Základní vlastnosti podpory čárového kódu: 

 kompletní evidence čárového kódu na skladových i majetkových kartách 

 automatizovaná tvorba čárového kódu 

 modifikovatelný tisk čárového kódu na běžných i speciálních tiskárnách pro tisk 

čárového kódu 

 podpora čárového kódu při příjmu, výdeji i prodeji skladových karet 

 inventura zásob a majetku pomocí přenosného terminálu pro sběr dat 

 automatická komunikace s přenosným terminálem pro sběr dat pro evidenci příjmů, 

výdejů i prodejů zásob a majetkových karet 

Pro koho je systém určen? 

Systém je určen pro širokou oblast firem a společností, kde je uplatněno řešení, které povede 

k výraznému zjednodušení, zrychlení a sledování pohybů zásob a majetkových karet. 

Jedná se zejména o společnosti: 

 zabývající se prodejem či velkým pohybem skladových zásob 

 s velkým stavem movitého majetku 

Co nový systém přinese každému zákazníkovi? 

Efektivním zavedením systému s podporou čárového kódu pro každého zákazníka má řadu 

nesporných výhod, z nichž některé uvádíme dále: 

 zjednoduší a zpřehlední evidenci zásob a majetkových karet 

 sníží možné riziko chyby při evidenci pohybů na všech typech zásob či majetku 

 zrychlí pohyb zásob a tím umožní společnosti dosahovat větší výkonnosti nejenom v 

oblasti nákupu a prodeje 
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Co musím provést, abych si zavedl systém s podporou čárového kódu? 

 V první řadě je nutné se zamyslet jaké výhody má informační systém s podporou 

čárového kódu a co konkrétně společnosti přinese. Zde jednoznačně doporučujeme 

kontakt s odborníkem v dané oblasti, který dovede posoudit přínosy nového systému 

pro Vaší firmu. 

 Dále je nutné zjistit, jak podporuje systém čárového kódu používaný ekonomický 

informační systém ve Vaší společnosti a jaká jsou doporučení a podmínky pro 

zavedení nového systému. 

 Je rovněž důležité si odpovědět na otázku, zda budeme chtít používat systém 

čárového kódu pouze pro vnitřní potřebu společnosti nebo jej budeme chtít dále 

předávat i svým zákazníkům. V takovém případě doporučujeme zajistit si certifikaci 

na používaný systém čárového kódu tak, aby nedošlo k duplicitní tvorbě čárového 

kódu například s jiným výrobcem. 

 Po těchto prvních krocích je nutné si provést analýzu všech položek zboží, které 

společnost nakupuje a rozdělit tyto položky na ty, které již obsahují čárový kód a které 

neobsahují čárový kód. 

 U položek, které čárový kód neobsahují, je nutné zajistit tvorbu a tisk čárového 

kódu na běžných (laserových) či speciálních tiskárnách pro tisk čárového kódu. 

 Ke všem skladovým položkám je nutné uložit správný čárový kód. 

 Vybrat správný hardware pro podporu evidence čárového kódu a vyzkoušet jej s 

provozovaným software. Zde opět doporučujeme intenzivní kontakt s odborným 

pracovníkem v dané oblasti, který doporučí správný hardware. 

 Nastavit informační systém pro start evidence čárového kódu a zaškolit všechny 

pracovníky společnosti, jak mají se systémem pracovat. 

 Po splnění všech bodů, které jsou uvedeny na předchozích řádcích je Vaše společnost 

připravena spustit systém pro evidenci zásob či majetku s podporou čárového kódu 

Chcete se zavedením systému ve Vaší firmě pomoci? Potom Vám rádi pomůžeme a 

poskytneme maximum informaci pro správné zavedení systému u Vás. 

 

 

Naše společnost při dodávce kompletních řešení pro naše zákazníky spolupracuje se 

společností BARTECH, která se specializuje na kompletní podporu a dodávky zařízení pro 

snímání a tisk čárového kódu. 
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Doporučený hardware pro podporu čárového kódu: 

 

 Čtečka čár. kódu Dolphin 6000 

 Snímač Voyager 1200g 

 Snímač Voyager 1250g 

 Přenosný programovatelný terminál UNITECH HT 630 

 UNITECH HT 630 

 UNITECH HT 682 STANDARD 

 UNITECH PA 692 STANDARD 

 Nástroj pro evidenci HIM 

 Řešení pro skladové operace 

 Tiskárna M-Class Mark II 

 Tiskárna M-Class Mark III 

 

Pokud projevíte zájem a budete chtít znát nejvhodnější řešení, neváhejte nás kontaktovat a my 

Vám doporučíme řešení přímo pro Vaši firmu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.softbit.cz/images/pdf/barcode/1-dolphin_6000.pdf
http://www.softbit.cz/images/pdf/barcode/2-Honeywell_Voyager_1200g.pdf
http://www.softbit.cz/images/pdf/barcode/3-Honeywell_Voyager_1250g.pdf
http://www.softbit.cz/images/pdf/barcode/4-HT630.pdf
http://www.softbit.cz/images/pdf/barcode/5-HT630_prospekt.pdf
http://www.softbit.cz/images/pdf/barcode/6-HT682.pdf
http://www.softbit.cz/images/pdf/barcode/7-PA692.pdf
http://www.softbit.cz/images/pdf/barcode/8-him%20_prospekt.pdf
http://www.softbit.cz/images/pdf/barcode/9-msu_prospekt.pdf
http://www.softbit.cz/images/pdf/barcode/10-mclass_markII_2.pdf
http://www.softbit.cz/images/pdf/barcode/11-e_class_markIII.pdf
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Informační systém  SQL Ekonom a nasazení nové verze 

pod  SQL Firebird 3 
 

 

V létě loňského roku jsme vyvinuli novou verzi ekonomického systému SQL Ekonom, která 

je nově kompatibilní se zcela novou verzí SQL serveru Firebird 3.0. Nová verze přináší pro 

své uživatele řadu výhod.   

U části zákazníků jsme již přechod na novou verzi provedli a naším cílem budeme postupně 

instalaci tohoto systému dokončit do podzimních měsíců. Stávající verze SQL Ekonom je 

plně funkční i pod starší verzí Firebird 2.5. Přesto všem našim uživatelům přechod na novou 

verzi doporučujeme. Nová verze Firebird 3.0 obsahuje v sobě řadu výhod a změn proti 

předchozí verzi především: 

 novou architekturu, umožňující lepší využití paměti a více jader procesoru na 

serverech - díky tomu by měla být zrychlena práce s daty, dle některých porovnání cca 

15-20% 

 v dalších verzích našeho informačního systému nové možnosti výstupů a použití 

dalších funkcí. 

 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a případné další dotazy Vám rád zodpoví pracovník naší 

společnosti, který o Vaše data pečuje. 

 

Nabídka na dodavatelské zpracování mezd  - outsorcing  

Předat mzdové účetnictví externí firmě je důležité rozhodnutí. U nás vše přizpůsobíme vašim 

zvyklostem i stále se měnící legislativě. Rozdíl tak poznáte jen ve větším pohodlí, jistotě 

profesionality a ušetřených starostech. Naši pracovníci Vám pomohou přejít na outsorcing 

mezd hladce a bez starostí. 

Pokud nemáte kvalifikovaného zaměstnance pro tuto práci, nebo chcete mít mzdovou a 

personální agendu ve společnosti bez starostí a správně, nebo nechcete mít obavy, že budete 

platit státní správě pokuty za nesprávně vypočtené a odvedené mzdy, potom se můžete 

s důvěrou obrátit na naši společnost. S touto problematikou máme letité zkušenosti. 

Mzdový outsorcing představuje komplexní zpracování mzdové agendy za dostupné ceny od 

zpracování vlastních mezd až po zastupování při jednáních se státními institucemi. 

Zpracování mezd je prováděno specialisty na mzdy s měsíční periodicitou. 

Bezproblémové zpracování mezd a personální agendy je náročný a komplexní úkol bez 

ohledu na velikost nebo předmět činnosti Vaší společnosti.  Vysoká administrativní zátěž, 

neustále se měnící legislativní požadavky a dodržování přísných pravidel pro zachování 

bezpečnosti citlivých dat vyžadují adekvátní péči, znalosti a dostatečnou kapacitu pro 

zabezpečení všech úloh. 
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Proč využít služeb outsorcingu 

 letité zkušenosti v oboru 

 spokojenost dlouhodobých zákazníků 

 otevřená spolupráce, nadstandardní servis a péče o zákazníka 

 rozumné ceny za vysoce profesionální služby 

 odpovědnost dodavatele za poskytnuté mzdy 

Už nikdy nebudete muset řešit 

 únik informací a utajení výše mezd 

 náklady na mzdovou účetní 

 starosti o software, aktualizace, licence 

 školení a odbornost mzdové účetní 

 zastupitelnost mzdové účetní 

 soulad s legislativou a správnost výpočtů 

 kontroly státních orgánů 

Ceník 

Poplatek za outsorcing závisí na velikosti organizace, počtu osobních čísel a náročnosti 

převzetí. Výsledná částka záleží vždy na podmínkách pro konkrétního zákazníka a procentu 

roční fluktuace. 

Potřebujete více informací? Stačí na našich stránkách http://www.softbit.cz/mzdy-

personalistika vyplnit poptávkový formulář a my se Vám ozveme s konkrétní nabídkou. 

 

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 

http://www.softbit.cz/mzdy-personalistika
http://www.softbit.cz/mzdy-personalistika
http://www.esop-rk.cz/
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metodiky účetnictví nebo řešení mzdových otázek, až po vlastní vedení účetnictví nebo 

zpracování mezd. 

Společnost zaměstnává auditory s osvědčením KA ČR, asistenty auditora, certifikované 

účetní pracovníky, daňového poradce, spolupracuje s účetními odborníky a právníky. 

Důraz klademe na odborný růst pracovního týmu, ale také na zodpovědnost, pravomoci a 

kompetence pracovníků. 

 

Kontakt:  

Ing. Helena Tomašíková 
jednatel společnosti, auditor, certifikovaný bilanční účetní 

602 460 397 tomasikova@akontaudit.cz 

Mgr. Martina Janovcová 
jednatel, daňový poradce 

604 403 093 janovcova@akontaudit.cz  

Michal Fiala 
vedoucí účetní sekce 

 774 323 253 fiala@akontaudit.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. 

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 

 

 

mailto:tomasikova@akontaudit.cz
mailto:charvatova@akontaudit.cz
mailto:fiala@akontaudit.cz
http://www.madiv.eu/
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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 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nyczdenek@seznam.cz
mailto:lada_burianova@centrum.cz
mailto:hana.vyletalova@seznam.cz


Magazín informačního systému  

 

 

2017 

3 

 

21 

 

 

 

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 

 

 

 

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. 

mailto:hkaudit@hkaudit.cz
mailto:zdenek.kuca@hkaudit.cz
http://www.hkaudit.cz/
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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. 

 

Přejeme Vám příjemné letní dny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a brzy na shledanou! 
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NA ZÁVĚR 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Pevně věříme, že jste si v  našli čas na náš pravidelný magazín, informace, které jsme Vám 

poskytli, jsou užitečné a praktické.  

Za celý kolektiv pracovníků firmy Vám přeji hezkou dovolenou, při které naberete síly do 

následujících měsíců.   

 

 
  

                                                                                                                                                             

 
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 63 

           e-mail: softbit@softbit.cz 

                    www.softbit.cz 

 

 

http://www.softbit.cz/
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