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Vážení uživatelé informačního systému SQL Ekonom pro vodárny. Připravili jsme pro Vás 

aktualizaci našeho software, ve které najdete řadu změn, které vám usnadní práci s programem. 

Mezi hlavní změny patří jednodušší práci se změnami vodoměrů na odběrných místech. Změn 

je ale ve verzi daleko více. Přehled hlavních změn s popisem máte připraven v tomto manuálu. 

 

 

Obecné vlastnosti 

 

Rychlé odeslání PDF mailem 

V aktuální verzi je nyní možné použití klávesové zkratky Ctrl-E pro rychlejší odeslání tiskové 

sestavy mailem. Tedy není nutné provést výběr pomocí myší přes tlačítko . 

 

Ukládání tiskových sestav do databáze dokumentů 

V případě, že máte zakoupen modul Dokumentů, pak je možné vybrané tiskové sestavy (v 

novém generátoru sestav Fast Report) ukládat do této databáze pro zpětnou možnost jejich 

zobrazení. 

 

  

Obrázek: Uložení obrázku PDF do databáze dokumentů 

 

Tyto uložené sestavy je následně možné prohlížet v existujícím modulu v menu Manažer / 

Dokumenty / Prohlížení dokumentů v databázi. V tomto modulu se dají tiskové sestavy hledat 

dle uživatele, který sestavu vytvořil, podle času vytvoření, ale i dle modulu, názvu dokumentu, 

případně jeho popisu. 

 

Vydané faktury 

 

Splátkový kalendář 

V modulu vystavených daňových fakturách je nyní možné provést zápis splátkového kalendáře. 

Toto provedete v záložce „Splátkový kalendář“. Zde se zadají jednotlivé splátky. Je zde nutné 

rozepsat celou částku faktury. Tedy pokud existují v momentě zadání částečné platby, pak je 

nutné uvést i tyto původní úhrady alespoň jedním řádkem jako součet všech úhrad. Ideálně 

zapsat tak, jak úhrady byly provedeny.  
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Obrázek: Přepočet úhrad splátek 

 

Systém v případě úhrad provádí automaticky dopárování od nejstarší splátky. V případě, že se 

provádí nějaké speciální úpravy salda typu odpárování nebo přepárování k jiné faktuře je před 

vlastní kontrolou vhodné dát provést přepočet úhrad splátek pomocí tlačítka. Tím systém znovu 

projde platby dané faktury a napáruje jednotlivé splátky od nejstarší. 

 

Export faktur do externích programů 

V nové verzi jsou připraveny nové položky pro možnost exportu do externích programů. Je 

možné nastavení jiné řady dokladů pro export, případně i nastavit kódy zaúčtování. V současné 

verzi je toto funkční pro export faktur do systému Money S3. 
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Nastavení v číselníku řad faktur 

 

Obrázek: Nastavení řady pro export do externích programů 1 

 

V případě, že nastavíte v řadě dokladů pro export jiný kód, pak bude standardní řada dokladů 

při exportu nahrazena tímto zvoleným kódem. Tedy např. standardní faktura v SQL ekonomu 

bude mít číslo řady 50 a číslo faktury 220001, tedy z hlediska SQL ekonomu bude celé číslo 

50220001, což bude i variabilní symbol. V případě, že se nastaví v číselníku řad dle obrázku 

řada pro export VF-50/, pak bude do externího programu převedena pod číslem VF-50/220001. 

 

Nastavení v číselníku druhů položek faktur 

 

Obrázek: Nastavení řady pro export do externích programů 2 

 

V číselníku druhů položek faktur je možné také nastavit kód pro export do externích programů. 

Pokud zde žádný kód nenastavíte, pak systém žádný typ účtování nebude exportovat. 

V případě, že číselník druhů položek faktur odpovídá i zaúčtování v externím programu a daný 

systém funguje na základě účtových kódů, pak můžete daný kód v tomto místě zadat a systém 

to při exportu dat také zašle. Tím pak bude v externím programu již doklad i předúčtován 

(pokud to umožňuje), což dosud nebylo možné. 
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Hromadné odeslání faktur mailem bez potvrzování přes SMTP 

V případě, že používáte přímé odesílání faktur pomocí SMTP serveru z SQL ekonomu, pak při 

hromadné odesílání je možné zakliknout přepínač „Odesílat automaticky“. V tom případě bude 

systém odesílat maily sám bez nutnosti potvrzení každého mailu. 

 

Obrázek: Úprava možnosti odeslání emailu 

 

 

Hromadné odesílání faktur po dávkách 

V případě, že odesíláte faktury mailem ve velkém počtu najednou, pak se mohlo stát, že Váš 

poskytovatel mailu tyto faktury nebyl schopen odeslat, případně to některý mailový server 

vyhodnotil jako SPAM. V tomto případě je možné v globálním nastavení si nastavit odesílání 

mailů po dávkách, případně s časovou prodlevou. Nyní tedy máte možnost provést nastavení 

buď časové prodlevy mezi maily nebo nastavení maximálního počtu mailů v jedné dávce. Je 

možné i kombinovat oba parametry.  

 

V případě nastavení prodlevy systém po odeslání mailu do mailového programu počká zadaný 

počet sekund a teprve pak vytvoří další mail. 

 

Pokud nastavíte dávku na nenulový počet, pak systém při nastavení hromadného mailování 

rozdělí vybrané faktury do dávek podle tohoto nastavení. Následně pro skutečném odeslání 

systém provede odeslání první dávky a poté export mailů ukončí. Při druhém spuštění systém 

provede export druhé dávky atd. 
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Obrázek: Nové možnosti hromadného odesílání faktur 
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Hromadný export do ISDOC a export i s náhledem faktury v PDF 

V nové verzi systém umožňuje pod tlačítkem Akce provést export do formátu ISDOC i 

hromadně. V tom případě se systém zeptá na složku, kam budou faktury vyexportovány a 

provede vlastní export všech faktur. Formát ISDOC dosud umí pouze exportovat 1 fakturu do 

1 souboru. 

 

Další novinkou je možnost exportu faktury i s náhledem PDF. Systém v tomto případě vytvoří 

běžný ISDOC a zároveň vytvoří PDF fakturu z aktuálně vybrané tiskové sestavy a toto vše vloží 

do souboru typu ISDOCX. Tento soubor je možné následně odeslat zákazníkovi. V případě, že 

máte zakoupen modul Dokumentů a faktura ve formátu PDF již existuje jako uložený 

dokument, pak systém netvoří nový dokument, ale použije tento již vygenerovaný. 

 

 

Obrázek: Export do formátu ISDOC 

 

Žebříček odběratelů za více let 

Funkce žebříčku odběratelů umí nyní vytvoření seznamu za více let a zároveň umožňuje tvorbu 

i za období např. roku ale v jiném než kalendářním období. Tedy např. za období od 10/2021 

do 9/2022. Předcházející verze v tomto případě požívala obě období jako výběrové v každém 

roce, a tedy takto vybrané období v minulých verzích nezobrazilo žádná data. 

 

Obrázek: Žebříček odběratele  
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Zvětšení pole pro text příloh 

Pole kam systém ukládá při hromadné fakturaci čísla dodacích listů a případně kam si můžete 

zapsat libovolný text, který bude na faktuře vytištěn jako „Přílohy“ je nyní zvětšen na 2000 

znaků. Tedy již by se nemělo stát, že se u hromadné fakturace do tohoto textu nevejdou čísla 

všech dodacích listů. 

 

Mazání uložených PDF v případě změny dokladu 

Pokud máte zakoupen modul Dokumentů a systém automaticky ukládá vytištěné faktury do 

tohoto modulu ve formátu PDF, pak nyní v případě, že se změní základní údaje na faktuře, bude 

tento dokument automaticky vymazán, aby se nestalo, že v dokumentech budou uloženy 

faktury s jinými hodnotami, než je v systému. 

 

Systém provádí momentálně kontrolu na položkách IČO, název firmy, číslo faktury, celková 

částka dokladu, forma úhrady, datumy vystavení, DPH a splatnosti a vybraný účet pro platbu. 

Tedy pokud se změní některý z těchto údajů, pak bude automaticky vymazán i uložený 

dokument (tedy faktura v PDF). 
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Odběrná místa  

 

Zobrazení období a roku poslední a příští revize 

V číselníku vodoměrů je nově vedle roku poslední a příští revize doplněn i měsíc poslední a 

příští revize. Při tvorbě plánu a v přehledových sestavách poslední a příští revize je doplněn do 

výběru i měsíc. 

 

 

Obrázek: Vodoměry – zobrazení období a roku poslední a příští revize 
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Automatické doplnění nového čísla smlouvy 

 

Obrázek : Odběrná místa a automatické doplnění nového čísla smlouvy 

 

V odběrných místech jsme doplnili nově automatické doplnění nového čísla smlouvy při změně 

odběratele na odběrném místě. Nové číslo smlouvy program nabízí automaticky při uložení 

stavu odběrného místa do historie smluv. Pokud při této operaci zaškrtneme údaj „Chceš 

vygenerovat nové číslo smlouvy ? (A/N)“ , potom program do pole číslo smlouvy na odběrném 

místě doplní nové číslo smlouvy jako první volné číslo v číselné řadě smluv.  

Podmínkou pro správnou funkci přidělování nového pořadového čísla smlouvy je numerické 

vyjádření čísla smlouvy. Pokud v čísle smlouvě jsou alfanumerické znaky, potom přidělování 

nového pořadového čísla faktury nebude fungovat.  

 

Zobrazení přehledů fakturace k odběrnému místu  

V odběrném místě je možné nově zobrazit v nabídce „Zobraz fakturaci“ pomocí jednotlivých 

funkcí  

- Saldo VF – zobrazí aktuální stav neuhrazených faktur za odběratele uvedeného na 

aktuálním odběrném místě(bez ohledu na odběrná místa, která vlastní) 

- Kniha VF – zobrazí knihu faktur za vybrané období za odběratele uvedeného na 

aktuálním odběrném místě(bez ohledu na odběrná místa, která vlastní) 

- Kniha VF detail – stejný přehled jako v předchozí volbě, ale program zobrazí ihned 

detail faktur pro případ okamžitého tisku (odeslání emailem) apod.  
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- Položky faktury za OM – program zobrazí za vybrané období položky fakturace za 

vybrané odběrné místo 

 

 

Obrázek : Přehledy fakturace z odběrného místa 

 

Inkaso záloh 

V nové verzi vodného a stočného lze nově vybírat předpisy záloh formou inkasa. U zákazníků, 

kteří na tuto formu výběru zálohy přistoupí, nejprve nastavíme v hlavičce odběrného místa do 

údaje „Inkaso (A/N)“ hodnotu A. 

Pro vlastní výběr inkasa záloh je nutné z programu SQL Ekonom vygenerovat příkaz k inkasu. 

Vytvoření příkazu k inkasu provedeme následujícím způsobem :  

• Na odběrném místě označíme odběrná místa pro inkaso záloha v údaji Inkaso (A/N) 

• Spustíme funkci Inkaso záloh v nabídce Akce na odběrných místech 

• Vybereme období, ze kterého chceme inkasovat předpisy záloh 

• Program zobrazí seznam odběrných míst pro inkaso záloh s výší zálohy v daném období 

• V údaji inkaso (A/N) označíme všechny předpisy, které inkasem vybrat – můžeme 

provést i hromadné označení přes pravé tlačítko na myši a změn hromadně údaj 

• Spustíme tlačítko Akce a zde Příkaz k inkasu 

• Vybereme bankovní účet, na který chcete inkasní zálohy připsat od banky a datum, kdy 

chceme operaci provést 
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• Program zobrazí příkaz k inkasu, kde v položkách si můžeme ještě zkontrolovat 

jednotlivé zálohy k inkasu 

• Po stisku tlačítka Odeslání do banky program nabídce den, účet, na který se inkaso 

připíše.  

• Údaj Inkasní příkaz nastavíme na A 

• Program vygeneruje podklad pro elektronický soubor do banky 

• Stiskneme tlačítko Vytvoř příkaz a systém vytvoří elektronický export do banky 

 

 

 

Obrázek : Odběrná místa – nastavení inkasa pro zálohy 

 



 

 

14 

Manuál SQL Ekonom AQUARIUS 

verze 23.0.0 

 

 

Obrázek : Odběrná místa – spuštění inkasa záloh na období 

 

Obrázek : Výběr inkasa záloh 
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Obrázek : Tvorba inkasního příkazu pro zálohy 
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Obrázek : Odeslání elektronického příkazu do banky 

 

 

Obrázek : Uložení vytvořeného elektronického příkazu pro načtení do bankovního klienta 

 

V odběrných místech jsme doplnili nový výpočet srážkové vody u odběratelů z řad podnikatelů. 

Dále jsme upravili výpočty případů, kdy systém rozhoduje, zda se bude zákazníkovi účtovat 

částka paušálu či dle skutečnosti podle toho, čeho je více a další.  

 

Změna výpočtu paušální částka / skutečnost podle výše odběru 

U automatického výpočtu paušální částky a skutečnosti jsme upravili výpočet i u odečtů, které 

jsou napříč více cenovými hladinami (odečet zpravidla za více let). Z hlediska změny 

v nastavení systému se však nic nemění. Program provádí automatické výpočty na pozadí zcela 

bez vlivu uživatele.  
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Obrázek: Výběr vyúčtování paušál /skutečnost vodné a stočné 

Změna ve výpočtu srážkové vody 

U srážkové vody došlo ke změně v nastavení jednotlivých typů ploch, kdy do výpočtu byla 

nově doplněna plocha D, E a F.  

 

 

Obrázek: Změna ve výpočtu srážkové vody 
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Obrázek: Tabulka výpočtu množství srážkových vod  
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Doplnění období příští revize u namontovaného vodoměru 

Na odběrném místě je nově umístěno období příští revize u vodoměrů, které jsou uloženy 

v číselníku vodoměrů. U odběrných míst, která nemají nastaven vodoměr nebo která mají číslo 

vodoměru pořízeno přímo na odběrném místě bez vazby na číselník vodoměrů, je tato hodnota 

prázdná.  

 

 

Obrázek: Odběrná místa – doplnění období příští revize k namontovanému vodoměru 
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Odečty vodoměrů 

 

Manuální přepínání výpočtu paušálu a pevné složky na odečtu 

Na vypočteném odečtu vodného a stočného lze nově manuálně vypínat výpočet paušálu vodné 

a stočné či pevné složky vodné a stočné. Při tvorbě nového odečtu program nastaví výpočet 

podle nastavení na odběrném místě. Následně však může uživatel tento výpočet potlačit 

přepnutím údaje A/N. Vypínání výpočtu paušálu či pevné složky se využívá zejména při 

dodatečných opravách výpočtu vodného a stočného pro zákazníka.  

 

 

 

Obrázek : Odečty vodoměrů – možnost manuálního přepínání výpočtu paušálu a pevné složky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení přehledů fakturace u odečtu k odběrateli 
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Obrázek : Odečty vodoměrů – zobrazení provedené fakturace k odběrateli 

 

V odečtu je možné nově zobrazit v nabídce „Zobraz fakturaci“ pomocí jednotlivých funkcí  

- Saldo VF – zobrazí aktuální stav neuhrazených faktur za odběratele uvedeného na 

aktuálním odečtu(bez ohledu na odběrná místa, která vlastní) 

- Kniha VF – zobrazí knihu faktur za vybrané období za odběratele uvedeného na 

aktuálním odečtu(bez ohledu na odběrná místa, která vlastní) 

- Kniha VF detail – stejný přehled jako v předchozí volbě, ale program zobrazí ihned 

detail faktur pro případ okamžitého tisku (odeslání emailem) apod.  

- Položky faktury za OM – program zobrazí za vybrané období položky fakturace za 

vybrané odběrné místo z odečtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení hranice pro odpočet podružných vodoměrů podle obcí  
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Obrázek : Odečty vodoměrů – změna výpočtu hranice odpočtu podružných vodoměrů podle 

obcí 

 

Od verze 22.4. se nově nastavuje hranice pro odpočet stočného u podružných vodoměrů 

v číselníku obcí místo v nastavení úlohy. Pro každou obec lze tedy nově nastavit samostatně 

hranici pro odpočet podružných vodoměrů. 

 

Vystavení faktury na jednoho odběratele 

V odečtech vodoměrů je doplněna nová možnost vystavení jedné faktury za všechna odběrná 

místa jednoho odběratele. Funkce je obdobou vystavení faktury za jedno odběrné místo s tím, 

že faktura je vystavena za všechna odběrná místa v rámci jednoho odběratele, který je uveden 

na odečtu, ze kterého funkci spouštíme. Obdobně jako u fakturace za jedno odběrné místo 

nemusíme i zde označovat jednotlivé odečty v rámci jednoho odběratele a program dá do 

faktury všechny odečty, na které není vystavena faktura.  
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Obrázek: Odečty vodoměrů vystavení faktury na jednoho odběratele s více odběrnými místy 

 

Odpočty zálohy při vystavení faktury 

Při vystavení faktury z odběrného místa, na kterém jsou rovněž nastaveny zálohy, program 

automaticky nabídne odpočet uhrazených záloh.  

Funkce se spouští jak u vystavení faktury za odběrné místo, odběratele i při hromadném 

vystavení faktur za více odběrných míst. Odpočet záloh můžeme vyvolat i sami zaškrtnutím 

volby Proveď odpočet záloh.  
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Obrázek: Odečty vodoměrů – odečty záloh pří vystavení faktury 

 

Email a telefon plátce na odečtu vodoměru 

Na odečtech vodoměrů je doplněn nově údaj telefon a email plátce. Oba údaje jsou dostupné 

v záložce Adresy + ostatní 

 

 

Obrázek: Odečty vodoměrů – zobrazení kontaktního telefonu a emailu plátce 
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Přehledy odečtů vodoměrů 

 

Sumář odečtů podle cyklů s pevnou složkou 

Do přehledu odečtů byla doplněna nová výstupní sestava sumáře odečtů dle cyklů a sektorů 

odběrných míst s pevnou složkou. V sestavě jsou sumarizace skutečného odběru vodného a 

stočného, paušálních částek a navíc pevné složky vodné a stočné. 

 

 

 

Obrázek : Přehledy odečtů vodoměrů – sumář odečtů dle cyklů s pevnou složkou 

 

 

 
 

 

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o. 
 

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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Přílohy 

 

Nový tiskopis faktury 2022 
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Nový tiskopis faktury se složenkou 2022 
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