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Vážení uživatelé našich informačních systémů, 

 

pro všechny naše uživatele jsme připravili nové číslo našeho pravidelného magazínu, ve kterém Vás 

informujeme o veškerých událostech a novinkách nejen v naší společnosti. 

 

Co se v našem novém magazínu dozvíte. V první řadě Vás pozveme na naše školení informačního systému 

SQL Ekonom na rok 2019, které se koná 28. 11. 2018. Následují informace o novém programu Mzdy SQL 

SOFT PC, představení programu, jeho výhody, postup zavedení programu a informace o školení tohoto 

programu. Představíme Vám novinky v nové verzi informačním systému SQL Ekonom 2019 a najdete zde 

i termín uvolnění této verze. Dále jsou uvedeny ceny ročních aktualizací systému SQL Ekonom pro rok 

2019 a ceník služeb naší firmy Softbit Software s.r.o. Nabídneme Vám další naše služby, a to služby GDPR, 

docházkový systém VEMA a Outsorcing zpracování mezd. Na konci tohoto magazínu můžete, jako 

v každém našem magazínu, najít nabídku služeb našich partnerů.  

 

To by bylo úvodem vše a nyní už bychom Vás rádi seznámili s podrobnějšími informacemi o jednotlivých 

tématech, které jsme si pro Vás připravili.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 Bc. Dana Peremská 

 pracovník zákaznické podpory 

 

  

Přejeme  

Vám příjemné 

čtení 
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Pozvánka 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 

2019. Nově jsme pro Vás připravili i novinky 

v oblasti ochrany osobních údajů podle GDPR včetně 

poznatků z praxe. 

Školení jsme připravili pro všechny společnosti, jak 

hospodářské, tak i příspěvkové. 

Všechny zájemce o naše školení prosíme, aby se včas 

přihlásili, nejpozději do pátku 23. 11. 2018. 

 

Časový rozsah školení: 

9 – 10 hodina: 

 novinky v oblasti legislativy pro rok 2019 

přednášející: Ing. Daniela Burianová, 

Esop s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 

10 – 12 hodina: 

 nová verze IS SQL Ekonom 2019 – 

seznámení s novinkami v nové verzi 

přednášející: Tomáš Urban, Ing. Jeroným 

Holý, Ing. Radim Holý 

12 – 13 hodina: 

 oběd 

13 – 14 hodina: 

 účetní uzávěrka 2018 v IS SQL Ekonom 

a přechod na rok 2019 

přednášející: Tomáš Urban, Ing. Jeroným 

Holý, Ing. Radim Holý 

14 – 15 hodina: 

 aktuální témata o ochraně osobních údajů 

fyzických osob podle GDPR 

přednášející: Tomáš Urban 

 

 

Termín školení: 

28. 11. 2018 
od 9.00 hodin 

v April hotelu Panorama  

Rychnov nad Kněžnou 

Obsah školení: 

 novinky v oblasti legislativy pro 

rok 2019 

 nová verze IS SQL Ekonom 2019 

 účetní uzávěrka 2018 v IS SQL 

Ekonom a přechod na rok 2019 

 aktuální témata týkající se 

problematiky GDPR 

Přihlášky: 

softbit@softbit.cz 

494 532 202 

494 534 354 

Cena školení: 

1.800,- Kč včetně 

21 % DPH 

 

mailto:softbit@softbit.cz
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Jak se na školení dostanete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na Vás 
 

Váš tým společnosti Softbit Software s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

Příjezd od Vamberka (Hradec Králové, Ústí nad Orlicí) 

Na kruhovém objezdu na počátku města 

Rychnova nad Kněžnou jeďte stále po hlavní 

cestě, směr centrum města. Projeďte dalším 

kruhovým objezdem u obchodu Kaufland a 

pokračujte rovně na světelnou křižovatku. Dále 

rovně na další světelnou křižovatku. Po mostě 

přes řeku Kněžná, kolem benzínové stanice, 

kde odbočíte vpravo a pojedete k Okresnímu 

soudu. Zde odbočíte vlevo a pojedete kolem 

Rychnovského zámku a kostela Nejsvětější 

trojice do mírného kopečka. Na horizontu 

odbočíte vpravo kolem zámeckého parku. Na 

první velké křižovatce odbočíte vlevo, kde na 

konci ulice bude malý kruhový objezd, který 

Vás přivede na parkoviště k April hotelu 

Panorama. 

Příjezd od Solnice (Náchod) 

Pojedete po hlavní silnici, kde za železničním 

přejezdem odbočíte do levého odbočovacího 

pruhu před benzínovou stanicí a odbočíte vlevo. 

Po hlavní silnici dojedete až k Okresnímu 

soudu. Zde odbočíte vlevo a pojedete kolem 

Rychnovského zámku a kostela Nejsvětější 

trojice do mírného kopečka. Na horizontu 

odbočíte vpravo kolem zámeckého parku. Na 

první velké křižovatce odbočíte vlevo, kde na 

konci ulice bude malý kruhový objezd, který 

Vás přivede na parkoviště k April hotelu 

Panorama. 

Příjezd hromadnou dopravou 

Jsme připraveni Vás přivézt a odvézt z autobusového či vlakového nádraží v Rychnově nad Kněžnou (nutná 

domluva předem). 
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Nový program Mzdy SQL SOFT PC 

Ve spolupráci s firmou SOFT PC jsme připravili nový program Mzdy 

SQL SOFT PC. Tento program je náhradou za stávající verzi Soft 

PC Win Mzdy. Jako celý IS SQL Ekonom je založen na 

architektuře Client Server, díky které je dosaženo zvýšené 

bezpečnosti dat, zvýšeném výkonu a bezproblémového 

provozu v síťovém nasazení.  

Nový program vylepšuje v mnoha ohledech 

stávající verzi zejména ve struktuře dat, 

jsou zde striktně odděleny údaje o 

zaměstnanci a o jednotlivých pracovních 

poměrech, všechny pracovní poměry mají 

tedy stejné možnosti nastavení parametrů. 

Umožňuje zadávání stálých výplatních položek 

zaměstnance (Spoření, Ostatní srážky, Penzijní 

připojištění, Důchodové připojištění) i pracovního poměru 

(Odměny, Příplatky). Jedná se o položkový systém, který 

zpřehledňuje pořizování výplat a zjednodušuje zadávání jednotlivých 

výplatních položek. Umožňuje vytvářet vlastní výplatní položky, které 

lze samostatně sledovat v tiskových sestavách či přes zobrazení datových 

listů. Na využití datových listů je zde kladen velký důraz, který je 

podpořen možností vytváření vlastních uložených vzhledů datových 

listů, které je možno kdykoli v budoucnu zobrazit s původně zadaným 

nastavením zobrazovaných sloupců a nastavenými podmínkami filtrů 

dat.  

 

 

  

 srozumitelnost při zadávání údajů 

 jednoduché ovládání programu se snadnou obsluhou 

 datová architektura Client Server 

 vysoký výkon při zpracování i velkého množství 

pořizovaných dat 

 funkce pro kompletní převod dat ze stávající verze 

 neplatí se žádný rozdílový upgrade 

 nabídka úvodního zaškolení 

Výhody 

nového programu: 
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Ceník ročního upgrade nové verze Mzdy SQL SOFT PC 

 Cena 

upgrade 

Cena servisní 

podpory (zůstává 

beze změny) 

Upgrade na nový systém Mzdy SQL SOFT PC 1 – 2 zaměstnanci 1.600,- Kč 1.000,- Kč 

Upgrade na nový systém Mzdy SQL SOFT PC do 25 zaměstnanců 3.000,- Kč 1.200,- Kč 

Upgrade na nový systém Mzdy SQL SOFT PC do 50 zaměstnanců 4.200,- Kč 1.800,- Kč 

Upgrade na nový systém Mzdy SQL SOFT PC do 100 zaměstnanců 5.900,- Kč 2.400,- Kč 

Upgrade na nový systém Mzdy SQL SOFT PC do 200 zaměstnanců 7.200,- Kč 3.400,- Kč 

(Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty 21 %) 

Cena ročního upgrade je navýšena proti stávající verzi přibližně o 30 %. Nový program toto navýšení však 

vyrovnává novými funkcemi a dokonalejším ovládáním. Přechod z původní verze programu do nové 

je pouze za cenu práce našeho technika při zajištění zprovoznění systému (instalace, převod dat, školení 

atd.) a neplatí se žádný rozdílový upgrade. 

MODUL MZDY 

 Evidence zaměstnanců 

 Evidence personálních údajů 

 Evidence absolvování kurzů, školení, školy, 

průkazy 

 Evidence praxe 

 Evidence pracovních smluv 

 Možnost vkládání elektronických příloh 

 Tiskové sestavy a zobrazování dat v datových 

listech 

MODUL MZDY 

 Evidence zaměstnanců 

 Evidence personálních údajů 

 Evidence pracovních poměrů 

 Zpracování výplat, nemocenských dávek 

 Hromadné zadávání výplatních položek (obědy, 

odměny apod.) 

 Evidence a výpočet srážek z výplat – Exekuce, 

Insolvence 

 Export dat pro elektronické bankovnictví 

 Exporty pro ČSSZ-ELDP, ONZ, Příloha DPN… 

 Export přehledu důchodového spoření 

 Tiskové sestavy a zobrazování dat v datových 

listech 

 Statistiky ISP, ISPV 

 Zasílání výplatních pásek e-mailem 
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Nabídka školení na nový program Mzdy SQL SOFT PC 

Školení k nové verzi mzdového systému Mzdy SQL SOFT PC 

plánujeme na duben příštího roku 2019. O přesném termínu Vás 

budeme včas informovat. Protože je Vás uživatelů více, připravili 

jsme pro Vás více termínů pro zavedení daného programu.  

Pro co nejjednodušší zavedení programu u Vás bychom se 

měli držet následujícího postupu: 

1. zaškolíme Vás na základy práce s novým programem formou 

školení v našem školícím středisku, 

2. převedeme Vám data do nového software a společně 

zkontrolujeme v termínu, který si sami zvolíte, 

3. podpoříme Vás při zpracování první mzdové uzávěrky a budete 

mít od nás samozřejmě další trvalou podporu při práci s novým 

programem. 

Abychom toto vše zvládli, chtěli bychom Vás rozdělit do termínů 

podle jednotlivých měsíců tak, abychom na Vás měli dostatek času. 

Termíny na školení a zavedení programu budou od dubna 

do října 2019 (mimo červenec a srpen). Upozorňujeme, že na nový 

program můžete přejít kdykoli v průběhu roku, data Vám převedeme 

v nezměněné podobě.  

Po úvodním zaškolení Vám rádi nový software nainstalujeme 

a provedeme převod dat z původního systému. Pro lepší pochopení 

nového software můžete následně zpracovat mzdy, jak ve 

stávající verzi programu, tak i v nové verzi. Pro převod dat si 

můžete vybrat jeden z 5 měsíců (duben, květen, červen, září, říjen), 

kdy k Vám přijede příslušný servisní pracovník a data Vám převede. 

Budeme velice rádi, když se nám již budete hlásit na měsíce, 

ve kterých si přejte nový program u Vás začít zavádět. Kapacita 

firem pro jeden měsíc je z naší strany personálně omezena.  

Na domluvu termínu prosím kontaktujte naši centrálu 

Určitě budeme chtít, abyste se rovněž zúčastnili našeho společného 

školení, které budeme pro Vás připravovat vždy na počátku 

každého měsíce. Školením Vás bude provázet zkušený lektor. 

Pokud budete mít zájem, můžeme Vám samozřejmě včas 

nainstalovat demoverzi, kde si budete moci vše prohlédnout. 

 

 

 první školení DUBEN 2019 

 další termíny vždy na začátku 

každého měsíce 

Termín  

školení: 
 

 

 seznámení s programem 

Mzdy SQL SOFT PC 

 zpracování výplat za měsíc 

 výstupy z mezd a komunikace 

s úřady 

 uzávěrka a 

účtování 

Obsah  

školení: 
 

 DUBEN 

 KVĚTEN 

 ČERVEN 

 ZÁŘÍ 

 ŘÍJEN 

Termíny  

převodu databází: 

 

Kontakt  

na naši centrálu: 
 Tel.: 494 532 202 

 494 534 354 

E-mail: softbit@softbit.cz 
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Novinky v IS SQL Ekonom v nové verzi 2019 a termín uvolnění  

V nové verzi našeho informačního systému SQL Ekonom jsme pro Vás připravili opět 

řadu novinek. Novinky jsou rozděleny opět podle jednotlivých modulů. Některé 

nové či upravené funkce však mají vliv na celý informační systém. Všem 

novinkám se budeme věnovat na našem pravidelném školení 

dne 28. 11. 2019, na které Vás rádi zveme. Hlavní novinky Vám 

přinášíme v následujících řádcích. 

 

 možnost změny písma ve formulářích pro lepší viditelnost 

 oddělení globálního nastavení úlohy a nastavení lokálního 

počítače a uživatele 

 další možnosti nastavení zobrazení programu s možností volby 

prostředí a barvy aktuální položky 

 zobrazování novinek systému SQL Ekonom pomocí 

vyskakovacího okna 

 zobrazení lišty rychlého spuštění s novým způsobem zobrazení 

 možnost nastavení skrytí spodní lišty 

 změna délky údaje účetní zakázky na 13 míst 

 

Účetnictví 

 výkaznictví hospodářských organizací 

2018 

 změny v inventarizacích příspěvkových 

organizacích 2018 

 roční uzávěrky a převody mezi účty 

 variabilní přeúčtování spojovacího účtu 

DPH 

 tvorba příkazu k úhradě u závazkových 

účtů 

 automatické zobrazení majetkových karet 

z položek účetních dokladů nebo obratů 

 automatické zobrazení skladových 

dokladů z položek účetních dokladů nebo 

obratů 

 doplnění nových údajů DPH do účetních 

kont a účetního deníku 

 

EET 

 sestava pozdě odeslaných tržeb EET 

více než 2 dny po vystavení EET 

Došlé faktury 

 zpětná oprava DD ze záloh u zálohových 

faktur 

 možnost pořízení více objednávek u 

dodavatelských faktur 

 sestava kniha faktur uhrazených za 

vybrané období – kontroly 

k inventarizacím závazků 

 úpravy v párování objednávek na 

dodavatelské faktury 

 úprava importu z formátu ISDOC 

 

Vydané faktury 

 sestava kniha faktur uhrazených za 

vybrané období – kontroly 

k inventarizacím pohledávek 

 úprava příkazů k úhradě z dobropisů 

 

Distribuce 

IS SQL Ekonom: 

 začátek distribuce od  

3. 12. 2018 



 

 

Magazín informačního 

systému 

10 

Banka 

 platební kalendář doplněný o 

obchodního partnera 

 číselník druhů platebních kalendářů 

 automatické párování z položkou 

účetního obratu 

 párování bankovních výpisů pouze do 

výše částky zbývající k platbě 

 přednastavené účtování pro stažení 

výpisů podle textu výpisu 

 možnost nastavení automatického 

stahování kurzů z ČNB  

 

Sklad 

 zobrazení počtu MJ neuzavřených 

v inventuře v ceníku materiálu pro 

kontrolu před uzavřením inventury 

 možnost nastavení kontroly ceny 

příjemky proti minulému nákupu 

v procentech 

 označování položek v ceníku s možností 

následného filtrování a tisku 

 

Majetek 

 hromadné rozdělení vícekusové karty na 

jednokusové 

 v Nastavení možnost volby data 

účetního odpisu dle účetního období 

nebo dle aktuálního data (v původních 

verzích bylo datum vždy dle aktuálního 

data provedení účetního odpisu) 

 nová tisková sestava 47. Karty 

s měsíčními odpisy v DM 

 možnost zrušení poslední měsíční 

uzávěrky uživatelem – správcem 

 

Export do Gordic 

 možnost exportu rozúčtování vydaných faktur 

bez daňových dokladů z přijaté platby 

Adresář 

 načítání označení fyzických osob 

z registru ARES 

 anonymizace všech firem ve výběru 

 kontrola firem z registrů ARES 

s načtením IČZÚJ 

 zobrazení oboru podnikání u poboček pro 

lepší rozlišení přidělení IČP 

 

Prodej 
 nastavení přeskoku položky jazyk v 

prodeji 

Kniha pošty 

 kompletní přepracování systému evidence 

pošty 

 rozdělení uživatelů na správce pošty a 

běžného uživatele – správce vidí veškerou 

poštu, běžný uživatel pouze svou 

 předávání pošty mezi uživateli k vyřízení 

– poštu zapisuje pouze správce a přiděluje 

ji jinému uživateli k vyřízení; běžný 

uživatel může zprávu vyřídit, nebo předat 

jinému uživateli 

 příjemcům pošty je možné automaticky 

generovat úkol jako upozornění na došlou 

poštu 

 evidovaná historie příjemců poštovní 

zprávy 

 možnost propojení zpráv přes údaj 

Související zpráva 

 dva panely zrychleného filtrování 

 nevyřízené – vyřízené – všechny 

zprávy 
 moje (tj. přihlášeného uživatele) – 

všechny zprávy 
 tiskové sestavy Podací deník odchozích 

resp. příchozích písemností 
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Ceny ročních aktualizací systému SQL Ekonom pro rok 2019 

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. 

Pro všechny naše uživatele informačních systémů máme 

rovněž připraven malý dárek. 

Všechny níže uvedené ceny jsou bez daně 

z přidané hodnoty 21 %. 

 

Upgrade SQL Ekonom 2019 

 

 

 

 

 

Upgrade Mzdy SOFT PC 2019 

 Cena 

upgrade 

Cena servisní 

podpory 

upgrade do 5 zaměstnanců 1.200,- Kč 600,- Kč 

upgrade do 25 zaměstnanců 2.300,- Kč 1.200,- Kč 

upgrade do 50 zaměstnanců 3.200,- Kč 1.800,- Kč 

upgrade do 100 zaměstnanců 4.500,- Kč 2.400,- Kč 

upgrade do 200 zaměstnanců 5.500,- Kč 3.400,- Kč 

(Cena základní podpory k programu je nedílnou součástí upgrade 

systému Win Mzdy na rok 2019)  

 

Subsystém EET 

 Cena software 

funkcionalista EET pro 1 PC 2.900,- Kč 

rozšíření licence na další PC 199,- Kč 

cena za následný roční upgrade 25 % z pořizovací ceny 

 

 

  

 Cena 

upgrade 

monouživatelská verze 5.000,- Kč 

síťová a víceuživatelská verze od 6.000,- Kč 

příspěvkové organizace od 6.500,- Kč 

výkaznictví PAP 5.900,- Kč 

Cena  

upgrade software  

na celý rok 2019 obsahuje: 

 cenu všech aktualizací systému SQL 

Ekonom a mezd po celý rok 2019 

 manuál pro přechod na nový rok 

 telefonickou hot-line podporu na 

dobu celého kalendářního roku 2019 

 zasílání magazínů s popisem novinek 

a aktualizací systému 

Cena  

servisní  

podpory obsahuje: 

 

Cena  

servisní  

podpory neobsahuje: 
 

 technickou podporu k řešení 

 podporu spojenou s řešením 

požadavků uživatele 

formou e-mailové 

komunikace 

 

 cenu servisních zásahů 

v sídle firmy uživatele či 

podporu k systému formou 

vzdáleného připojení k 

databázi 
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Ceník služeb firmy Softbit Software s.r.o. 

V současné době naše společnost rozvíjí aktivity i do dalších oblastí v rámci dodávek služeb našim 

zákazníkům. Novým typem služby je i poradenství v oblasti GDPR, které je přímo spjato s ochranou a 

zpracováním osobních údajů uložených v našich informačních systémech. Tyto nové činnosti kladou na 

naše pracovníky a společnost nové nároky. Abychom udrželi vysokou kvalitu našich služeb, jsme nuceni 

od nového roku zdražit některé naše služby. Navýšení ceny je maximálně o 7 % proti předchozímu roku. 

Některé služby jsme ponechali na stejné úrovni jako v předchozích letech. Rovněž jsme ponechali ve stejné 

výši i ceny ročních aktualizací informačního systému SQL Ekonom 2019. Podrobný ceník služeb naleznete 

v následující tabulce. 

 

Popis služby Základní sazba/hod. 

Sazba pro společnosti 

se servisní 

smlouvou/hod. 

základní servis programátora SQL Ekonom 780,- Kč 750,- Kč 

práce technika opravy výpočetní techniky 780,- Kč 750,- Kč 

systémové práce správce počítačové sítě 780,- Kč 750,- Kč 

speciální úpravy SQ\l Ekonomu dle pož. klienta 1.040,- Kč 1.040,- Kč 

základní servis Mzdy Soft PC 780,- Kč 750,- Kč 

Metodické analytické a programátorské práce 1.040,- Kč 1.040,- Kč 

školení ve školicím středisku firmy Softbit 800,- Kč 800,- Kč 

konzultace GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních 

údajů 
900,- Kč 900,- Kč 

školení GDPR 1.200,- Kč 1.200,- Kč 

základní servis Mzdy VEMA HR – hospodářské 

organizace 
890,- Kč 890,- Kč 

základní servis Mzdy VEMA HR – příspěvkové 

organizace 
790,- Kč 790,- Kč 

cestovné vozem 9,- Kč/Km 9,- Kč/Km 

cestovné po Rychnově nad Kněžnou 50,- Kč 50,- Kč 

servis k IS formou vzdáleného připojení 30,- Kč/1 připojení 30,- Kč/1 připojení 

přednostní servis – expresní příplatek 30% ze základní sazby 30% ze základní sazby 

 
Podmínky pro vyúčtování práce – minimální účtovaná doba pro provedení servisního zásahu u 

firem bez servisní smlouvy je 0,5 hod. 

Ostatní cestovní výdaje – při zajištění servisní činnosti u zákazníka vzdáleného více jak 

50 km od sídla společnosti jsou účtovány náklady za čas servisního technika strávený 

na cestě ve výši 1/2 hodnoty běžné hodinové sazby. 

 

  

 

 

 

Uvedený  

ceník je platný  

od 1. 1. 2019, 

 ceny jsou uvedeny bez 

daně z přidané hodnoty  

21 %. 
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Nabídka služeb GDPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník nabízených služeb 

GDPR – vnitropodniková směrnice 7.000,- Kč 

práce spojené s lokalizací směrnice na 

podmínky Vaší společnosti 
900,- Kč 

odborné školení pracovníků společnosti 

v oblasti ochrany osobních dat 
1.200,- Kč 

cestovní výdaje při osobních návštěvách 
9,- Kč/Km + 450,-Kč/hod 

strávený čas na cestě 

služby „Pověřence pro ochranu osobních dat“ 
bez paušálního poplatku 

hodinovou sazbou 

 

 

 

  

Naší prioritou je dodávat našim zákazníkům kompletní služby. Z tohoto důvodu Vám nabízíme 

poskytování služeb pro řešení GDPR. 

Rádi Vám umíme nabídnout: 

 Zpracování úvodního vnitřního auditu k evidenci, uchovávání a zabezpečení veškerých 

informací o fyzických osobách, a to jak v elektronické, tak i v listinné podobě. 

 Na základě tohoto auditu je zpracována vnitropodniková směrnice k nakládání s osobními údaji 

podle nařízení GDPR, která popisuje jednotlivé části v informačních systémech a evidenci 

dokumentů ve Vaší společnosti a navrhujeme taková řešení, která povedou k zajištění vyšší 

bezpečnosti dat o fyzických osobách. 

 Toto by měl být začátek naší spolupráce. Doporučujeme revizi vnitropodnikové směrnice vždy 

za určité období (rok asi ideální), kdy se provedou inventarizace změn proti předchozímu období 

a vyhodnotí se provedené změny. 

 Školení všech pracovníků společnosti, kteří přicházejí do styku s osobními údaji subjektu údajů. 

 S každým klientem k tomuto uzavíráme smlouvu pro služby „Pověřence pro ochranu osobních 

údajů“, kde Vám garantujeme zajištění komplexního servisu pro služby k GDPR včetně 

metodické podpory. Tato služba je standardně bez žádného paušálního poplatku. 

 V případě, že by ve Vaší společnosti došlo k incidentu se ztrátou osobních dat a byli jste za tuto 

chybu vyšetřováni, nabízíme i spolupráci při řešení těchto situací. Nejsme však právníci tak, 

abychom Vás zastupovali u případného soudu. Věřím, že s naší pomocí se těmto událostem však 

vyhnete. 

Certifikovaný  

pověřenec  

pro ochranu osobních dat: 

TOMÁŠ URBAN 

e-mail: tomas.urban@softbit.cz 

tel.: 603 449 244 

mailto:tomas.urban@softbit.cz
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Docházkový systém VEMA 

Docházkový systém dříve či později potřebuje 

každá firma. Vyřešte kontrolu docházky snadno 

a efektivně pomocí elektronického 

docházkového systému. 

Potřebujete 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 lze také 

rovnou napojit na mzdový systém. Každý 

měsíc tak máte precizní podklady pro 

řešení výplat.  

 

http://www.vema.cz/hr-system-mzdy/
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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. 

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 7 200 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 také dodat potřebné počítačové 

vybavení. 

 intranet a přístup k datům – S aplikací 

Docházka můžete pracovat přes intranet. Stačí 

pouze běžné internetové připojení. Nastavíme 

Vám různá práva 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.   

Vedoucí  

konzultant  

týmu VEMA HR  

v Softbit Software: 

Bc. RADEK BERÁNEK 

e-mail: radek.beranek@softbit.cz 

tel.: 736 753 734 

http://www.vema.cz/reference-vse/
http://www.vema.cz/hr-system-mzdy/
http://www.vema.cz/hr-system-mzdy/
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

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 vypočten 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 stáními 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. 

 

 

 

  

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/poptavka 

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

Proč  

využít služeb 

outsorcingu 

Už  

nikdy  

nebudete  

muset řešit 

http://www.softbit.cz/poptavka
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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.  

 

Základní filosofií společnosti AKONT AUDIT 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. 

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 

 

 

  

ESOP 

Účetní daňová kancelář 

zajišťuje pro podnikatelské subjekty, neziskové 

organizace, obce a příspěvkové organizace tyto 

služby: 

 ekonomické, účetní a daňové poradenství 

 zpracování účetnictví, mezd a daňového 

přiznání 

 audit, finanční plány, analýzy a 

podnikatelské záměry 

 posouzení daňových a účetních aspektů, 

hospodářských transakcí a odborné 

semináře 

www.esop-rk.cz 

BC. ZDENĚK NÝČ 

Daňový poradce evidenční číslo 001140, 

Královehradecký 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 

 

 

DAGMAR VAŇKOVÁ, 

D-CONSULT 

 vedení účetnictví a daňové 

evidence 

 zpracování mezd, 

poradenská činnost 

Telefon: 777 621 627 

E-mail: dconsult@guick.cz 

 

mailto:tomasikova@akontaudit.cz
mailto:janovcova@akontaudit.cz
mailto:fiala@akontaudit.cz
mailto:nyczdenek@seznam.cz
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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 

 zřizování a provoz virtuálních kanceláří 

 zprostředkování prodeje ready-made společností 

Oblast Software 

Jsme smluvním partnerem společnosti Softbit Software s.r.o. 

Rychnov nad Kněžnou IČO: 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 

 

 

 

 

  

HANA VYLEŤALOVÁ 

Účetní daňová kancelář 

zajišťuje kompletní účetní servis pro podnikatelské 

subjekty v oblasti účetnictví a daňové evidence, 

poskytuje tyto služby: 

 vedení účetnictví 

 vedení daňové evidence 

 vedení personální a mzdové agendy 

 zpracování daňových přiznání 

 účetní a daňové poradenství 

Na trhu již od roku 1996, veškeré účetní práce 

jsou zajištěny odbornými pracovníky s daňovými 

poradci. 

hana.vyletalova@seznam.cz 

EKO-STAR 

pro podnikatelské subjekty poskytují tyto služby: 

 daňové poradenství vč. zpracování 

daňových přiznání všech typů daní 

 vedení účetnictví 

 vedení daňové evidence 

 vedení personální a mzdové agendy 

 ekonomické poradenství 

 dohled nad účetnictvím formou 

jednorázových i pravidelných konzultací 

 zpracování žádosti o úvěr 

Kontakt:  

Ing. Zdeněk Drahorád 

Ekonomický poradce 

Trnov 32 

tel: 603/494 696, zdenek.drahorad@tiscali.cz 

Ing. Michaela Drahorádová 

Daňový poradce, č. osv. 4104 

Trnov 32 

tel: 604/254 298, michaela.drahoradova@seznam.cz 

Eva Drahorádová 

Účetní specialista 

Semechnice 92 

tel: 605/210 542, eva.drahoradova@tiscali.cz 

 

JMK KOLDÍN 

 vedení účetnictví, daňové evidence a 

služby daňového poradce 

Koldín 24, 564 01 Choceň, IČ: 25283537, 

DIČ: CZ25283537 

Kontaktní osoba: Marcela Kuchařová 

Telefon: 465 489 308, 604 201 106 

E-mail: marcela.kucharova@tiscali.cz 

http://www.madiv.eu/
mailto:zdenek.drahorad@tiscali.cz
mailto:michaela.drahoradova@seznam.cz


 

 

Magazín informačního 

systému 

19 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HK AUDIT, s.r.o.,  
Velké náměstí 146,  

500 03 Hradec Králové 

Poradenská, účetní a auditorská společnost se 

sídlem v Hradci Králové.  

Ing. Zdeněk Kuča – auditor, daňový poradce a 

certifikovaný účetní, zakladatelem společnosti 

Kontakty: 

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 

mailto:andrejsova@arprofi.cz
mailto:leonaprochazkova@email.cz
mailto:hkaudit@hkaudit.cz
mailto:zdenek.kuca@hkaudit.cz
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NA ZÁVĚR 

Pevně věříme, že jste si našli čas na náš pravidelný magazín a že námi poskytnuté informace, jsou pro Vás 

užitečné a praktické.  

Tento magazín je posledním číslem v letošním roce. Děkujeme Vám všem – našim zákazníkům za přízeň, 

kterou jste nám v roce 2018 věnovali. Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a vánočních svátků, hodně zdraví, 

štěstí a úspěchů v novém roce 2019. 

Za celý kolektiv pracovníků firmy Vám přeji klidný vánoční čas, při kterém naberete síly do následujících 

měsíců. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Tomáš Urban 

 ředitel společnosti 

 

 

 

 

Softbit Software, s.r.o. 

Nad Dubinkou 1634 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Tel.: 494 532 202, 494 534 354, fax: 494 377 63 

e-mail: softbit@softbit.cz 

www.softbit.cz 

 

  

mailto:softbit@softbit.cz
http://www.softbit.cz/
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Tým společnosti Softbit Software s.r.o 

 
Tomáš URBAN 

 ředitel společnosti 

 programátor účetnictví 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

Simona URBANOVÁ 

 ekonomka 

 metodická konzultantka 

informačních systémů 

Ing. Jeroným HOLÝ 

 programátor majetek, 

výroba, jídelna 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

Ing. Radim HOLÝ 

 programátor sklady, 

prodej, odbyt 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

David SMEJKAL 

 hardware 

 konzultant Vema HR, mzdy 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

Bc. Radek BERÁNEK 

 všeobecný programátor 

 konzultant Vema HR 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

Bc. Dana PEREMSKÁ 

 administrativní pracovnice 

 péče o zákazníky 

Tomáš HOLÝ 

 programátor 

 konzultant 

David URBAN 

 všeobecný programátor 


