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

novou aktualizaci informačního systému SQL Ekonom ve verzi 18.4.0. Aktualizace se týká 

zejména nových finančních výkazů pro příspěvkové organizace na rok 2018. Aktualizaci 

výkaznictví pro hospodářské organizace v rámci IS SQL Ekonom uvolníme v následující verzi, 

kterou plánujeme na duben/květen letošního roku.  

Obsahem aktualizace jsou následující funkce a úpravy. 
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Číselník středisek  
 

Číselník organizačních středisek obsahuje v nové verzi nový údaj Aktivní (A/N).  Pokud má organizace 

střediska, která již v organizační struktuře nepoužívá, může si tato střediska označit v tomto 

parametru na N. Střediska budou v číselníku označena nadále červenou barvou v mřížce. 
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Obrázek:  Číselník organizačních středisek 

Číselník bankovních účtů 
 

Číselník bankovních účtů obsahuje v nové verzi nový údaj Aktivní (A/N).  Pokud má organizace 

bankovní účty, které již nepoužívá, může si tyto bankovní účty označit v tomto parametru na N. 

Bankovní účty budou v číselníku označeny nadále červenou barvou v mřížce. 

 

 

Obrázek:  Číselník bankovních účtů 
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Číselník pokladen 
 

Číselník pokladen obsahuje v nové verzi nový údaj Aktivní (A/N).  Pokud má organizace pokladny, 

které již nepoužívá, může si tyto pokladny označit v tomto parametru na N. Pokladny budou 

v číselníku označeny nadále červenou barvou v mřížce. 

 

 

 

Obrázek:  Číselník pokladen 

Odběratelské faktury daňové 
 

V nabídce formuláře odběratelských faktur daňových je v hlavičce faktury nová záložka „Rozpad 

DPH“.  V této záložce jsou nově zobrazeny hodnoty součtů částek v Kč pro jednotlivé řádky DPH, 

které vstupují zejména do řádků 20-26 daňového přiznání. Hodnoty v této záložce však nelze 

editovat. Jsou naplňovány automaticky z položek faktury. Je možné však pomocí této tabulky ihned 

zkontrolovat, zda je faktura pořízena správně, aniž by uživatel byl nucen toto ihned kontrolovat ve 

výkaze DPH v účetnictví.  
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Obrázek:  Hlavička odběratelské faktury s novou záložkou rozpad DPH 

 

Pokladna 
 

V pořízení pokladních dokladů je nově navíc sestava „ B. Pokladní doklad – stránkování“.  Tato 

sestava umožňuje tisk pokladních dokladů takovým způsobem, kdy po každém pokladním dokladu je 

provedeno odstránkování. To znamená, že každý pokladní doklad je na samostatné straně. 
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Obrázek:  Pokladní kniha – nový tiskopis Pokladní doklad stránkování 

 

Výkaz rozvaha – příspěvkové organizace 2018 
 

V rámci změn v legislativní sféře pro rok 2018 došlo ke změnám ve výkaznictví příspěvkových 

organizací. Změny se dotkly zejména výkazu rozvahy a výkazu přílohy v oddíle poskytnuté garance a 

projekty partnerství.  

U rozvahy pro příspěvkové organizace jde hlavně o zrušení řádku A. IV. 7 Dlouhodobé 

zprostředkování transferu a dále řádku D. II. 9 Dlouhodobé zprostředkování transferů.  

Při zobrazení formuláře rozvahy pro rok 2018 proto použijte nový tiskopis rozvahy označený jako 

„Rozvaha 2018“.  
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Obrázek:  Rozvaha 2018 příspěvkové organizace 

 

 

Výkaz hospodaření – příspěvkové organizace 2018 
 

Ve výkaze hospodaření pro rok 2018 u příspěvkových organizací nedošlo k žádným změnám. Přesto 

jsme v zájmu sjednocení označili tiskopis jako Výkaz HV 2018. Použijete-li však starší tiskopis 

označený jako 2016, nebude to mít dopad na jeho funkčnost. 
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Obrázek:  Výkaz hospodářského výsledku 2018 příspěvkové organizace 

 

 

Příloha – příspěvkové organizace 2018 
 

K největším změnám došlo u výkazu přílohy příspěvkových organizací. Vedle některých drobných 

textových změn došlo ke změnám v přílohách.  

Došlo hlavně ke zrušení příloh M a N. Příloha M však v rámci kompatibility je stále v nabídce 

editačního formuláře, ale již se neodevzdává (není tedy v tiskopise ani v exportu).  

Dále došlo ke změnám v přílohách K a L, které se týkají poskytnutých garancí a projektech partnerství 

veřejného a soukromého sektoru.  

Tyto přílohy byly v loňském roce v rámci příloh, k počátku letošního však byly zcela zrušeny. Následně 

v rámci aktualizace k 7. 3. 2018 byly opět do příloh doplněny, ale v jiném formátu. 

Tyto přílohy jsou v tiskopisech i exportech. Jejich naplnění je však třeba provést v záložce K. 

Poskytnuté garance nebo L. Projekty partnerství přímo na formuláři přílohy. Samostatné naplnění pro 

dané období v rámci komentářů k příloze v tuto chvíli teprve připravujeme.  



Manuál SQL Ekonom 2018 verze 18.4.0 

 

9 
 

POZOR! Pokud přílohu K a L naplníte a ukončíte formulář, její obsah se nesmaže a zůstane zde i při 

dalším otevření formuláře.  

 

Obrázek:  Příloha příspěvkové organizace 2018 – nový tiskopis 



Manuál SQL Ekonom 2018 verze 18.4.0 

 

10 
 

 

Obrázek:  Příloha příspěvkové organizace 2018 – nová varianta přílohy poskytnuté garance 

 

Obrázek:  Příloha příspěvkové organizace 2018 – nová varianta přílohy projekty partnerství 
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Obrázek:  Příloha příspěvkové organizace 2018 – nový tiskopis poskytnuté garance 

 

 

Obrázek:  Příloha příspěvkové organizace 2018 – nový tiskopis projekty partnerství 

 

Párování bankovních výpisů 
 

V nastavení úlohy je nyní možné nastavit automatické párování bankovních výpisů na faktury 

pouze do výše zbývající k platbě. Tím se zajistí, že opakující se platby se shodným variabilním 
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symbolem (např. shodné s IČ společnosti) budou párovány jen v případě zůstatků v saldu. 

Částky ostatní budou zaúčtovány obdobně jako položky, které se nespárují. 

 

Přednastavené účtování pro stažení výpisů 
 

V menu banky je nový číselník, který si můžete přednastavit. Jedná se o přednastavení 

zaúčtování při stažení výpisu v případě, kdy systém nespáruje platbu dle variabilního 

symbolu, ale jedná se o nějakou stálou platbu, kdy je stálý popis operace. Tedy nejčastěji se 

to dá použít při importu mzdových položek, případně obecných poplatků apod. 

 

Změna velikosti písma ve formulářích 
 

V nastavení úlohy je nyní možné si změnit i velikosti písma programu nezávisle na nastavení 

Windows. Jedná se pouze o pomocné nastavení a ve většině případů je lepší použít změnu v rámci 

Windows. Nastavit je nyní možné 2 položky. První položkou „Velikost písma v mřížce“ je možné 

změnit písmo v jednotlivých řádcích spodní části formulářů. Implicitní velikost je 8 bodů a hodnotu je 

možné pouze zvětšovat. Druhá položka mění velikost obecně otevíraných formulářů. Zde je nutné 
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volit hodnoty spíše směrem nad 100, tedy zvětšení. Po nastavení doporučujeme vždy provést 

kontrolou nejčastěji používaných formulářů, jestli toto přenastavení nezpůsobí chybu zobrazení, kdy 

se jednotlivé údaje dostanou přes sebe, nebo naopak se dají velmi daleko od sebe nebo se neoříznou 

a bude program velmi zvětšený a nepoužitelný. Zde doporučujeme hodnoty mezi 100 – 110%. Často 

již 105% může být výrazně znatelné. Tyto údaje si systém pamatuje podle aktuálně přihlášeného 

uživatele, tedy každý uživatel si toto nastavení může volit sám. 

 

Načítání označení fyzických osob z registru ARES 
 

Systém od této verze při kontrole firem na registru ARES zjišťuje i jestli je daná firma fyzickou 

podnikající osobou. Toto systém zjišťuje podle toho, jestli zdrojem dat pro ARES byl 

živnostenský úřad. Tedy toto by mělo být ve většině případů správně, ale mohou existovat i 

fyzické osoby, které musí být registrovány na obchodním rejstříku, ale těch by mělo být 

minimum. Díky tomuto zjišťování by mělo být jednodušší nastavení fyzických osob pro GDPR. 

Anonymizace všech firem 
 

 

V modulu Anonymizace firem GDPR je nyní možné použít i tlačítko , které 

provede anonymizaci všech firem, které jsou v tomto modulu v daný moment zobrazeny. Je 

tedy možné provést libovolný filtr, který bude odpovídat Vaší směrnici GDPR a podle toho 

provést hromadnou anonymizaci. POZOR! Tato funkce je stejně jako anonymizace jedné 

firmy nevratná a proto spuštění této funkce doporučujeme zvolit až poté, co budete opravdu 

přesvědčeni, že máte vybrány firmy, které opravdu chcete anonymizovat. 
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Zobrazení počtu MJ neuzavřených v inventuře v ceníku materiálu 
 

V ceníku materiálu je nyní možné v záložce „Stav“ si nechat zobrazit i počet MJ, které jsou 

v zatím neuzavřené inventuře, a tím pádem o tento počet je zobrazen chybný stav na skladě. 

Tato hodnota se automaticky vymaže poté, co budou uzavřeny nebo vymazány všechny 

neuzavřené inventury. 

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.  

Upozorňujeme, že novou verzi si musí uživatelé z řad příspěvkových organizací stáhnout 

ještě před odevzdáním uzávěrky za I. Q. 2018 

 

Přejeme Vám příjemnou práci s programem.  

 

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 

Mobil: 603 449 244, e-mail: softbit@softbit.cz 

www.softbit.cz 
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