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Vážení uživatelé ekonomických a informačních systémů od naší společnosti. Přinášíme Vám 

novou aktualizaci informačního systému SQL Ekonom ve verzi 17.3.1.1. 

Obsahem aktualizace jsou následující funkce a úpravy. 
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Nastavení 

Nastavení úlohy 
V nastavení úlohy, záložce účetnictví je nový údaj u kolonky Rozvaha pro zaokrouhlení 

výkazů. Nová kolonka má náplň A-aktiva/P-pasiva. Podle tohoto údaje je možné nastavit 

řádek pro zaokrouhlení výkazu na stranu pasiv nebo aktiv. Původní verze umožňovala 

nastavení řádku pro zaokrouhlení pouze pro aktiva. Po instalaci nové verze údaj implicitně 

naplníme hodnotou A. 

 

Obrázek :  Nastavení úlohy 
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V nastavení úlohy je nově také možné zapsat formu úhrady pro platby kartou. Systém SQL 

ekonom nyní umožňuje v prodeji vystavovat doklady placené kartou jako příjmové pokladní 

doklady do speciální pokladní knihy. Tím se zjednoduší evidence vydaných faktury, kde 

dosud doklady na platbu kartou zůstávali v saldokontu. Pokud však chcete používat původní 

způsob přes vydané faktury je to možné i nadále. Bližší informace v popisu modulu prodeje. 

 

Nový formát exportu dat Citibank, nastavení češtiny výpisu 
Dle informací od Citibank bude v nejbližší době změněn způsob komunikace příkazů a výpisů. 

SQL ekonom tedy nyní nabízí nový formát „Citibank nový“, který by měl být generován podle 

dodaných popisů. Dané popisy od Citibank jsou však nejednoznačné, tedy je možné, že po 

instalaci nového bankovnictví tento formát bude muset být ještě dolaďován. 

Další možností je i změna kódování českých znaků u výpisů z banky. V současné době se 

vyskytnul problém, že některé banky u formátu Gemini začali používat jiné kódování českých 

znaků. Proto jsme do nastavení komunikace přidali možnost změnění kódování výpisů. 

Pokud tedy budete mít problém s popisem operace ve výpisech, pak zkuste v tomto místě 

změnit kódování. Na výběr je nyní kódování Win1250, UTF8, případně historický Latin II, tedy 

stránka DOS852. 
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Změna barvy řádku pořizovače dle připojené firmy 
V nastavení úlohy je změna barvy řádku nyní platná pouze pro aktuální firmu. Tedy u firem 

používajících více databází je nyní možné si alespoň tímto drobným způsobem změnit barvu 

řádku v pořizovači pro každou firmu zvlášť. 

 

Účetnictví 

Účtová osnova 
V číselníku účtové osnovy je doplněna nová kontrolní sestava pro správnost nastavených 

řádků pro finanční výkazy hospodářských a příspěvkových organizací.  

Kontrolní sestava navazuje na nový číselník řádků výkazů, který je uložen v nabídce 

účetnictví, číselníky.  
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Obrázek :  Účtová osnova – kontrolní sestava pro nastavení řádků finanční výkazy 

Sestava zobrazuje veškeré účty, u kterých je nastaven nesprávný kód řádků pro finanční 

výkazy a to jak pro rozvahu, tak i pro výkaz zisku a ztráty.  

Naplnění kontrolního číselníku je dodáváno naší společností a uživatel jej nemusí měnit. 

Řádky pro finanční výkazy 
Číselník řádků pro finanční výkazy obsahuje platné nastavení řádků pro finanční výkazy 

hospodářských i příspěvkových organizací.  Náplň číselníku je dodávána naší společností 

současně s novou verzí programu.  Náplň číselníku navazuje na kontrolní sestavu v účtové 

osnově.  



Manuál SQL Ekonom 2017 verze 17.3.1.1. 

 

7 
 

 

Obrázek :  Řádky finanční výkazy 

Přeskoky  
Formulář přeskoků je nově doplněn o nový údaj variabilní symbol v modulu pokladna, na 

který je možné nastavit přeskok. 
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Obrázek :  Přeskoky 

 

Výkaz hospodaření dle závodů a zakázek 
V nabídce účetnictví, výstupy, tiskové sestavy, výkaz hospodaření dle středisek a zakázek je 

nově doplněna sestava Výkaz hospodaření dle závodů a zakázek.  
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Obrázek :  Nová tisková sestava dle závodů a zakázek 

 

Finanční výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro neziskové 

organizace 
Nová verze obsahuje nové formuláře výkazů rozvahy a zisku a ztráty pro neziskové 

organizace platné od roku 2016.  

Výkaz rozvahy doznal několika změn. Největšími změnami prošel výkaz zisku a ztráty , kde je 

nově i nastavení řádků pro vstup účetních hodnot do výkazu.  

Pro náklady se řádky nastavují v intervalu čísel 100 až 129, pro výnosy jsou to čísla 200-215. 

U nové verze pro neziskové organizace program provede naplnění nových řádků v číselníku 

syntetických účtů. Pro vstup nových řádků do účtové osnovy je třeba spustit funkci Export 

vše v nabídce Akce u číselníku syntetických účtů.  
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Obrázek :  Výkaz zisku a ztráty pro neziskové organizace  

 

Obrázek :  Rozvaha pro neziskové organizace 

 

 



Manuál SQL Ekonom 2017 verze 17.3.1.1. 

 

11 
 

Finanční výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro hospodářské 

organizace 
U finančních výkazů rozvahy a zisku a ztráty je nově doplněna možnost nastavení řádku pro 

zaokrouhlení výkazu i na pasivní účty. Více popsáno v sekci Nastavení úlohy.  

 

Dodavatelské faktury 
V dodavatelských fakturách jsou hlavními změnami nové tiskové sestavy v knize došlých 

faktur, částečné úhrady faktur pokladnou a některé další drobné úpravy.  

Kniha daňové  
V knize dodavatelských faktur jsou nově přepracované tiskové sestavy kontačních dokladů a 

dalších do nového generátoru sestav Fastreport. 

 

Obrázek : Nové tiskové sestavy v knize došlých faktur 
Dále jsme přepracovali funkci „Úhrada pokladnou“ přes tlačítko Akce v knize došlých faktur.  

Tato funkce navíc obsahuje i částku, kterou obchodnímu partnerovi platíme, tj. pokladní 

doklad může být vystaven i na částečnou úhradu.  
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Obrázek : Úhrada dodavatelské faktury i částečně 

Další dílčí změny : 

- Formuláře uznání závazku přepracovány do nového typu formuláře pro snadnější 

zasílání sestav emailem 
- Opravena změna čísla kódu banky po vystavení příkazu k úhradě z došlých faktur 

Odběratelské faktury 
V modulu odběratelských faktur jsou nově doplněny další formuláře tiskových sestav faktur 

do nového generátoru Fastreport, doplněny částečné úhrady pokladnou, doplněn údaj 

provozovna do číselníku řad faktur a další změny.  

Nová sestava vydané faktury se šarží podle prodeje. Uplatní se při vystavení dodacích listů 

z prodeje a následné tvorby hromadné faktury.  Šarži nelze měnit ani doplňovat přímo ve 

faktuře nebo v dodacím listě.  

Číselník řad odběratelských faktur 
Nově v číselníku řad odběratelských faktur je doplněn údaj Provozovna EET. V tomto údaji je 

možné nově ke každé číselné řadě faktury doplnit provozovnu EET. Pokud je u číselné řady 

doplněna provozovna, program automaticky přebírá při tvorbě dokladů k EET provozovnu 

z číselníku řad faktur a teprve pokud zde není provozovna vyplněna, přebírá ji z číselníku 

pokladních zařízení.  
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Obrázek : Číselník řad faktur s novým údajem provozovna 

 

Kniha daňové  
V odběratelských fakturách je nová sestava Faktura Kč se šarží. Sestava obsahuje v položkách 

faktury údaje o šarži. Sestava je využívána zejména při tvorbě dodacích listů z modulu prodej 

a následně tvorbě hromadné faktury u prodeje hotových výrobků . 



Manuál SQL Ekonom 2017 verze 17.3.1.1. 

 

14 
 

 

Obrázek : Tisková sestava Faktura Kč se šarží 

I ostatní sestavy tiskopisů formulářů odběratelských faktur jsou převedeny do generátoru 

tiskových sestav Fastreport 

V nabídce pořízení odběratelských faktur jsme  upravili funkci „Úhrada pokladnou“ přes 

tlačítko Akce.  Tato funkce navíc obsahuje i částku, kterou nám obchodní partner platí, tj. 

pokladní doklad může být vystaven i na částečnou úhradu. 

Možnost úhrady pokladnou je doplněna i do salda odběratelských faktur a to jak ve 

vydaných fakturách, tak i přes nabídku Adresář, Firmy.  

Účetní období je nově doplňováno s respektováním období u organizací, které mají jiný 

účetní a kalendářní rok.  
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Obrázek : Další tiskové sestavy formulářů faktur převedeny do generátoru Fastreport 
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Obrázek : Úhrada pokladnou v saldokontu odběratelských faktur  

Další dílčí změny : 

- Formuláře odsouhlasení pohledávek a jednotlivých upomínek přepracovány do 

nového typu formuláře pro snadnější zasílání tiskových sestav emailem 
- Nová tisková sestava Faktura Kč – bez mj 

 

Banka 
V modulu banka došlo hlavně ke změně tvorby příkazu k úhradě z formuláře platebního 

kalendáře.  

Platební kalendář  
Při vystavení příkazu k úhradě z platebního kalendáře je nově doplněna možnost výběru i 

čísla bankovního účtu a data pro splatnost úhrady.  
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Obrázek : Platební kalendář, vystavení příkazu k úhradě 
 

Další dílčí změny : 

- Formulář vystavených vzájemných zápočtů přepracován do nového typu formuláře 

pro snadnější zasílání sestav emailem 
- Upraven export SEPA platby, kdy Komerční banka vyžaduje vyplněné pole země, i 

když ostatní banky včetně ČNB toto pole bere jako nepovinné. Nyní tedy tento kód 

země je brán z prvních 2 míst IBAN, což dle informací k tvorbě IBAN by takto mělo 

vždy být 

 

Pokladna  
V modulu pokladna došlo k doplnění údaje variabilní symbol do hlavičky pokladního dokladu 

a dále k možnosti nastavení provozovny EET v číselníku pokladen.  
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Číselník pokladen 
Nově v číselníku pokladních knih je doplněn údaj Provozovna EET. V tomto údaji je možné 

nově ke každé pokladny doplnit provozovnu EET. Pokud je u pokladny doplněna provozovna, 

program automaticky přebírá při tvorbě dokladů k EET provozovnu z číselníku pokladen a 

teprve pokud zde není provozovna vyplněna, přebírá ji z číselníku pokladních zařízení.  

 

 

Obrázek : Číselník pokladních knih 

 

Pokladní kniha 
V pokladní knize je nově doplněn údaj variabilní symbol. V případě doplnění údaje variabilní 

symbol v hlavičce pokladní knihy je tento údaj doplněn i do zaúčtování. Na údaj variabilní 

symbol je možné nastavit automaticky přeskok v číselníku Přeskoky v účetnictví.  
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Obrázek : Pokladní kniha 

Další dílčí změny : 

- Nová tisková sestava Pokladní doklad s kopií  

EET 

Nové kontroly neodeslaných dokladů 
Systém SQL ekonom nyní při spuštění programu a při ukončování programu provádí kontroly 

dokladů EET. Systém kontroluje jak původní problémy, což bylo v případě vystavení dokladu 

v momentě nefunkčního připojení na GFŘ. V tom momentě systém vystavil doklad pouze 

s BKP kódem, což je možné, ale je poté nutné odeslat tento doklad do 48 hodin do evidence. 

Systém nyní kontroluje i doklady, které byly vystaveny s přepínačem EET nastaveným na A, 

ale neodeslané vůbec na GFŘ. Jedná se tedy o případy, kdy v pokladně, případně ve 

vydaných fakturách uživatel na dotaz k odeslání na EET odpověděl, že nechce v daném 

momentě odeslat. Tento doklad tedy v systému považujeme jako doklad, který je 

rozpracován a ještě nebyl předán zákazníkovi (a to ani nesměl být předán). 

Další kontrolou je i kontrola prodejních dokladů z modulu prodeje, kde jsou prováděny 2 

kontroly. První kontrolou jsou kontrolovány doklady, které jsou uzavřeny, ale nebyly 

odeslány na EET. Tedy měly by to být doklady, kdy zákazník nechtěl daňový doklad a uživatel 
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jen doklad uzavřel, případně dal náhled nedaňového dokladu (tedy výdejky, případně 

dodacího listu). 

Druhou kontrolou jsou vyhledávány prodejní doklady, které jsou stále otevřeny (tedy nebyly 

vůbec vytištěny) a jsou starší 15 minut. Předpokládáme, že do 15 minut od začátku vkládání 

dokladu by měl být velmi pravděpodobně doklad již dokončen a přenesen do EET. 

Těmito novými kontrolami se tedy zjišťují doklady, které nebyly ani připraveny na EET a tedy 

správně neměly být předány zákazníkovi. Nemusí se však vždy jednat o doklady, které již 

musely být odeslány. Může se nejčastěji jednat o rozpracované doklady. 

K těmto kontrolám jsou vytvořeny v systému i případné tiskové sestavy a to v menu 

Nastavení / EET / Elektronická evidence tržeb. 

 

V tomto modulu je nyní i nové tlačítko Prvotní doklady, kterým se přímo přepnete do 

modulu, který daný doklad vytvořil. 

Tisk dokladů v prodeji a rezervacích s EET – kontrola vygenerování 

EET 

 
Při tisku zálohové faktury patřící do EET z rezervace a zvolení neodeslání EET systém zobrazí 

v předtisku tuto hlášku. Tato hláška standardních sestav je použita i v modulu prodeje, ale 

zde by k tomuto nemělo běžně dojít, protože zde systém generuje EET automaticky 

v momentě předtisku daňového dokladu. 

Sklad 

Přepočty při importu z ISDOC 
Přepočítávání MJ při importu dat z ISDOC. Pro případy, kdy dodavatel má jiné MJ než jsou 

skladové. Tedy např. přepočty z kg na metry apod. Pokud nepoužíváte importy příjemek 

z ISDOC tato položka je volná pro libovolné použití. 
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Komunikace s Dotykačkou 
V současné verzi je upravena funkčnost komunikace s Dotykačkou jak směrem do terminálu, 

tak i zpět. Systém v případě importu dat z Dotykačky převádí data do modulu prodeje podle 

nastavení číselníku účtování Dotykačky (menu Prodej / Číselníky). Tento číselník se 

automaticky nastavuje při importu. Systém nastaví Id zařízení a Id druhu platby. Podle takto 

nastavených údajů je nutné následně nastavit symboly prodeje, které budou řídit, jak bude 

s danými doklady v SQL ekonomu naloženo. Tedy podle implicitního nastavení tohoto 

symbolu systém nastaví typy dokladů (prodej za hotové, kartou, na fakturu, dodací list …). 
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Prodej 

Nastavení symbolů bez evidence EET 

 

Systém nově umožňuje vypnout určitý symbol prodeje pro EET. Tedy např. pro firmy mající 

nějaký externí systém pro zadávání dokladů. Tedy firmy s rozvozy apod. Pokud se nastaví 

daný symbol na N, tak v prodeji bude implicitně přenastaven přepínač EET na N. Tím se tento 

doklad i když bude v hotovosti, nebude odesílat na EET. POZOR na to, aby standardní 

symboly byly nastaveny na A. Toto vypnutí je opravdu možné jen v případě, že skutečně EET 

bylo odesíláno na jiném zařízení nebo daný typ prodeje nemá vstupovat do EET. 

Zkratková klávesa pro odeslání EET bez náhledu 
V prodeji je nyní možné použít zkratkovou klávesu Ctrl-E, která rychle spustí komunikaci na 

EET i bez náhledu tiskové sestavy. Tato funkce je také dostupná pod menu Akce / Uzavři 

doklad. 

Nový způsob plateb kartou 
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SQL ekonom nyní umožňuje další možnost platby kartou do určité speciální pokladny. Pokud 

se nastaví v nastavení úlohy forma úhrady kartou, pak systém povolí vytvářet prodejní 

doklady kartou i jako prodejky za hotové. V tom případě tedy není tvořena faktura, ale pouze 

pokladní doklad ve vybrané pokladně dle symbolů dokladů. Předpokládáme, že daná 

pokladna bude účtována na průběžný účet např. 261. Tím pádem pak bankovní výpis platby 

kartou již nebude párováním na vystavenou fakturu, ale pouze převodem na účet 261. 

S tímto je spojena i nová funkce v modulu pokladny, kdy do položky variabilní symbol 

v hlavičce pokladního dokladu je nyní převáděno číslo prodejky. Pokud se toto číslo prodejky 

zadá i na platebním terminálu, pak se tyto položky spárují. Následně je možné ke kontrole 

použít funkci saldokonta účtů v modulu účetnictví. 

Tímto způsobem je tedy následně možné dělat i platby kartou starých faktur, které byly 

vystaveny např. převodem a tuto platbu i odeslat na EET. V současnosti bez této fiktivní 

pokladny není možné dělat platby kartou na staré faktury.  

Pro platby kartou pak je možné využít i platby přes tlačítko Akce ve vydaných fakturách, kde 

se jen zadá tato fiktivní pokladna místo běžné pokladny pro hotovost. 

Platby faktur z prodeje 
Systém SQL ekonom již delší dobu umožňuje platby faktur přímo z modulu prodeje. Pro 

tento způsob je nutné v číselníku symbolů prodeje nastavit speciální symbol, který bude mít 

nastaven přepínač „Platba VF“ na A. Potom je možné do ceníku materiálu zadat novou 

neskladovou položku, kterou následně uživatel zadá v prodeji. Systém v tom momentě vyzve 

k zadání variabilního symbolu faktury. Pokud je symbol správně, je přednastavena jak částka 

faktury zbývající pro platbu, tak je i případně převzat odběratel. Částku je však možné 

libovolně přepsat v případě částečné úhrady apod. Následně v tisku standardních sestav jsou 

upraveny texty na formuláři, tak aby zde nebylo text „daňový doklad“ apod. Protože tyto 

doklady by ve většině případů měly být přenášeny na EET, tak systém nyní kontroluje to, že 

na dokladu kde je platba faktury nesmí být žádná jiná položka. Tedy nyní není možné 

kombinovat platbu faktury i s odebráním dalšího zboží, což dříve možné bylo.  

Tímto způsobem je v případě nastavení plateb kartou přes pokladnu možné i platit kartou 

staré faktury. 

Odbyt 

Rezervace s cenou v měně i s DPH 
Rezervace zobrazují i cenu s DPH v měně. Výpočet položky s daní se řídí i položkou Vývoz, 

kdy v případě A je nastaveno DPH 0%. Také je nyní možné v rezervacích přímo nastavovat 

sazebník DPH. To pro případy, kdy potřebujete měnit sazbu DPH, kdy máte v některých 

případech právo použít sníženou sazbu montáží místo základní sazby při prodeji. Případně při 

změně sazeb DPH, kdy potřebujete použít starou sazbu DPH. 
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Evidence strojů 

 

Dodělání funkce vytvoření úkolu z číselníku strojů. Následně přímo z úkolu možno otevřít 

daný stroj. Přidána i tisková sestava pro kontroly strojů. 

 

Závěrem…  

Tím je výčet změn v nové verzi vyčerpán. Novou verzi si můžete sami stáhnout a instalovat se 

zákaznického portálu naší společnosti nebo Vám ji rádi na požádání odborně nainstalujeme. 

Uživatelé, kteří mají specifické úpravy od naší společnosti, žádáme o konzultaci k instalaci 

nové verze s pracovníkem naší společnosti, který o Vás pečuje.  

 

Přejeme Vám příjemnou práci s programem.  

 

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o.  
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