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Manuál k novým funkcím IS SQL Ekonom vodné a stočné ve verzi 17.9.1 

 

Přehled novinek : 

- nové parametry v tabulce parametry pro vyúčtování 

- nový číselník typů sazeb 

- změny v číselníku sazeb – nové druhy účtování pro paušál vodné a stočné 

- zjednodušené pořízení nového vodoměru 

- tisk montážního listu v kartě vodoměru 

- celkový přehled historie odběrných míst 

- odběrná místa – platební kalendář – změny v dopočtu výše záloh 

- změny variabilního symbolu u platebního kalendáře odběrného místa 

- změny ve výpočtech spotřeby podružných vodoměrů 

- změny v importech úhrad SIPO 

- odběrná místa – možnost nastavení slev i na pevné složky a paušály 

- zpracování dálkových odečtů vodoměrů od firmy Zenner 

- přepracování převodů přeplatků z vyúčtování na zálohy  

 

 

Parametry pro vyúčtování 

V tabulce parametry pro vyúčtování jsou nové údaje, které mohou ovlivnit činnost programu. 

Délka řádku pro export SIPO – hodnota údaje může být 44 nebo 63. Hodnota se nastavuje 

podle formátu souboru, kterým předává Česká pošta úhrady plateb záloh nebo vyúčtování ze 

SIPA. 

Odpočet v m3 pro zrušení spotřeby podružných vodoměrů – v tomto parametru 

nastavujeme hodnotu v m3 spotřeby podružného vodoměru. V případě, že hodnota spotřeby 

podružného vodoměru je nižší nebo rovna hodnotě v parametru, potom program ve funkci 

„Dopočet spotřeby podružných vodoměrů“, kterou najdeme v nabídce „Vodné stočné/Akce“  

provede storno spotřeby pouze podružného vodoměru (spotřeba na hlavním vodoměru zůstane 

zachována). Pokud je hodnota spotřeby podružného vodoměru vyšší než je hodnota 

v parametru,  potom se navíc odečítá i spotřeba stočného na hlavním vodoměru. 

Číslo sklad – číslo skladu je možné nastavit podle číselníku skladu. Údaj se používá při 

automatické tvorbě pohybu při příjmu nového vodoměru na sklad vodoměrů. Číslo skladu 

určuje sklad, na kterém jsou evidovány vodoměry. 

Číslo pracovníka – číslo pracovníka nastavujeme podle číselníku pracovníků. Číslo 

pracovníka  se používá při automatické tvorbě pohybu pří příjmu nového vodoměru na sklad 

vodoměru. Číslo pracovníka může určovat skladníka či pracovníka, který má v organizaci na 

starost evidenci vodoměrů. 
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Obrázek: Nové údaje v parametrech pro vyúčtování 

 

 

Typy sazeb 

Číselník typů sazeb je nadřízeným číselníkem k číselníku sazeb, kde jsou jednotlivé sazby 

rozděleny ještě dle platnosti období. Číselník typů sazeb nově navazuje na typ sazby v tabulce 

odběrných míst. Pokud uživatel potřebuje založit zcela novou sazbu, je třeba, aby ji doplnil 

nejprve do této tabulky a následně do tabulky sazeb, kde doplní platnost sazby pro určitý 

interval dat od a do. 
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Obrázek: Číselník typů sazeb 

 

 

Sazby 

Do číselníku sazeb jsou nově doplněny druhy účtovány pro „Paušál vodné“ a „Paušál stočné“ 

Oba nové druhy zajišťují účtování výše uvedených složek vodného a stočného na samostatné 

účty. V předchozích verzích program účtoval paušál vodné a paušál stočné na stejné účty, 

které byly nastaveny u skutečného odběru vodného a stočného. 
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Obrázek: Číselník sazeb  

 

 

Menu program – zobrazení aktuálního období 

Od nové verze program v menu vpravo dole vždy zobrazuje období, které je nastaveno jako 

aktuální. Aktuální období se nastavuje vždy v nabídce „Vodné stočné/Akce“ a Parametry pro 

vyúčtování“. Aktuální období znamená, že všechny odečty vodoměrů pořízené při tomto 

období, budou mít v přehledech spotřeby uloženo toto období. Program rovněž při vystavení 

daňových dokladů z odečtů vodoměrů ukládá tyto doklady pod obdobím nastaveným v 

„Parametrech pro vyúčtování“ a zobrazených v tabulce v dolní pravé části menu. Po změně 

období v „Parametrech pro vyúčtování“  program ihned toto období nepřekreslí do menu, ale 

změní zobrazené období až po ukončení a spuštění programu. Na ostatní zpracování však toto 

opožděné zobrazení nemá vliv. 
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Obrázek: Menu program 

 

 

Vodoměry – pořízení nového vodoměru 

V nabídce evidence vodoměrů software od nové verze umožňuje při pořízení nového vodoměru 

automatické vložení pohybu vodoměru jako jeho nákup. Funkce se automaticky spustí při 

uložení hlavičky vodoměru.  

Program nabídce dotaz „ Mám vytvořit nákup vodoměru do pohybů automaticky ?“ . Při kladné 

odpovědi program zobrazí tabulku, ve které je vyplněn údaj: 

Datum pohybu  - údaj vyplňujeme hodnotu, kdy byl vodoměr ve skutečnosti nakoupen 

Datum provedení pohybu – vyplňujeme hodnotu, kdy provádíme ve skutečnosti pohyb – mělo 

by být tedy aktuální datum 

Sklad – uvádíme číslo skladu, na který pořizujeme  nový vodoměr. Číslo skladu program 

automaticky doplňujeme dle jeho nastavení v tabulce „Parametry pro vyúčtování“.  Pro 

evidenci vodoměrů na skladě by měl být založen zvláštní sklad. Program vodného a stočného 

však v této verzi není prozatím přímo napojen na skladovou evidenci (samostatný modul IS 

SQL Ekonom) 

Pracovník – uvádíme číslo pracovníka, který má na odpovědnost evidenci vodoměrů, případně 

montéra. Číslo pracovníka program automaticky doplňujeme dle jeho nastavení v tabulce 

„Parametry pro vyúčtování“.   
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Obrázek: Pořízení nového vodoměru 

 

 

Obrázek: Zadání hodnot pro automatické pořízení nového pohybu u vodoměru 
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Obrázek: Potvrzení založení nového pohybuu vodoměru 

Po potvrzení tabulky s novými hodnotami program automaticky vytvoří novou větu do zálohy 

„Pohyby“ u daného vodoměru. V případě, že stiskneme tlačítko „Storno“, potom musíme 

pořídit pohyb v podobě nákupu vodoměru manuálně.  

 

 

 

Obrázek: Pořízený nový pohyb vodoměru 
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Vodoměry – montážní list v kartě vodoměru 

 

Obrázek: Montážní list vodoměru na kartě vodoměru 

V kartě vodoměru můžeme od aktuální verze vytisknout i montážní protokol na montáž 

vodoměru na nové odběrné místo.  Montážní protokol tiskneme z karty vodoměru, který 

chceme na daném odběrném místě následně demontovat.  

V předchozích verzích bylo možné tisknout montážní protokol pouze z plánu výměn vodoměrů.  

Po tisku montážního protokolu předáme tento protokol montážnímu pracovníkovi, který spolu 

s výměnou vodoměru tento protokol v jednom vyhotovení předá zákazníkovi a jednou vráti 

pracovníkovi vodárny pro další zpracování.  

Na základě vyplněného montážního protokolu následně obsluha pořídí montáž nového 

vodoměru do evidence a demontuje starý vodoměr spolu s pořízením odečtu demontovaného 

vodoměru.  

 

 

Odběrná  místa  

V odběrných místech došlo k několika dílčím změnám.  

Hlavní odběrné místo – údaj o hlavním a podružném odběrném místě byl přesunut ze 

záložky „Doplňující údaje“ na záložku „Hlavní údaje“.  

V nabídce „Akce“ byla doplněna nová funkce „ Změn zálohy od období“ . Tato funkce 

umožňuje uživateli změnit výši záloh či nastavení SIPA apod. od určitého období v účetním 

roce.  
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Postup je následující :  

- nejprve změníme výši zálohy či nastavíme účet pro SIPO (či jej zrušíme) na hlavní 

kartě odběrného místa v záložce údaje smlouva.  

- Následně spustíme funkci „Změn zálohy od období“ a zvolíme období, od kterého 

chceme zálohy přepočítat.  

- Po vložení a potvrzení program provede zrušení jednotlivých předpisů záloh v záložce 

„Platební kalendář“ a vyplní nové předpisy dle nastavení na odběrném místě 

Tuto funkci můžeme využívat zejména v případech, kdy uživatel si vytvořil či zrušil účet pro 

SIPO.  Nebo došlo ke změně odběratele na odběrném místě a nový odběratel bude platit 

zálohy v jiné výši atd. 

Nové zálohy je možné následně vytisknout ve formě tiskopisu platebního kalendáře přes 

funkci „Zobraz přehledy platební kalendář“ přímo z odběrného místa nebo z menu programu 

v nabídce „Přehledy“. 

 

 

Obrázek: Odběrná místa – podružné odběrné místo přesunuto na první stranu 
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Obrázek: Odběrná místa – změna výše zálohy od období 

Aktuální verze umožňuje zvolit slevu procentem i pro složky vodného a stočného pro paušály 

a pevné složky. Výši procenta slevy stanovujeme na záložce „Srážková voda + ostatní“.  

Sleva se následně doplňuje do všech odečtů pro dané odběrné místo a daný typ vodného a 

stočného.  Sleva je nakonec zohledněna v prováděné fakturaci.  
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Obrázek: Odběrná místa – nastavení procenta slevy u paušálu a pevné složky 

 

Odběrná místa – historie přehled celkem 

V nabídce odběrná místa je doplněna nová funkce v menu , která se jmenuje „Odběrná místa 

– historie přehled“.  Tato funkce zobrazí hromadně historii změn na jednotlivých odběrných 

místech najednou.  Naplnění historie odběrných míst se provádí z nabídky „Odběrná místa“ a 

pomocí funkce „Ulož stav odběrného místa do historie“.  
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Obrázek: Odběrná místa – historie – celkový přehled 

 

Přepočet odpočtu spotřeby podružných vodoměrů 

Pokud máme v organizaci nastaveny podružné a hlavní vodoměry, můžeme provést hromadný 

odpočet spotřeby podružných vodoměrů na hlavních vodoměrech pomocí této funkce. 

Tuto funkci můžeme spouštět po zadání odečtů vodoměrů a před tvorbou faktury z vystavených 

odečtů . Po spuštění funkce program nabídne období, za které provedeme dopočet spotřeby 

podružných vodoměrů.  

 

Obrázek : Hromadný přepočet spotřeby podružných vodoměrů 

 

Pro správný výpočet odpočtu spotřeby podružného vodoměru na hlavním je důležité : 
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- před pořízením odečtu mít na odběrném místě, kde je namontován hlavní vodoměr 

nastaven údaj Hlavní odběrné místo na A 

 

Obrázek : Odběrné místo hlavní vodoměr 

- na odběrných místech, kde jsou podružné vodoměry, je třeba mít v údaji „Hlavní 

odběrné místo“ znak N a vpravo kód odběrného místa.  
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Obrázek : Odběrné místo podružný vodoměr 

Následně je možné vytvořit odečty. Při tvorbě odečtu si informační systém ukládá informaci o 

hlavním a podružné vodoměru do odečtu.  Po zadání odečtů je možné provést odpočet spotřeby 

podružných vodoměrů od spotřeby hlavního pomocí této funkce nebo formou individuálního 

přepočtu při na kartě odečtu.  

Program automaticky sečte spotřebu na podružných vodoměrech za zvolené období a doplní ji 

na hlavní vodoměr se záporným znaménkem do údaj Korekce vodné nebo stočné. Údaj korekce 

vodné nebo stočné se naplňuje podle toho, jaký druh spotřeby je nastaven na odběrném místě, 

tedy zda se počítá na odběrném místě vodné nebo stočné nebo obě veličiny.  

Funkci je možné spustit i opakovaně, program však neprovádí již přepočet u odečtů, ze kterých 

je vytvořen daňový doklad.  

 

Výpočet odpočtu zrušení spotřeby podružných vodoměrů se provádí na základě parametru 

„Odpočet v m3 pro zrušení spotřeby podružných vodoměrů“ v nabídce „Parametry pro 

vyúčtování“  

– v tomto parametru nastavujeme hodnotu v m3 spotřeby podružného vodoměru. V případě, že 

hodnota spotřeby podružného vodoměru je nižší nebo rovna hodnotě v parametru, potom 

program ve funkci „Dopočet spotřeby podružných vodoměrů“, kterou najdeme v nabídce 

„Vodné stočné/Akce“  provede storno spotřeby pouze podružného vodoměru (spotřeba na 

hlavním vodoměru zůstane zachována). Pokud je hodnota spotřeby podružného vodoměru vyšší 

než je hodnota v parametru,  potom se navíc odečítá i spotřeba stočného na hlavním vodoměru. 
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Převod přeplatků z vyúčtování na zálohy 

Tato funkce umožňuje hromadný převod přeplatků z vyúčtování na přijaté zálohy za vodné a 

stočné v dalším období.  

Funkce je umístěna v nabídce „Vodné a stočné /Akce“ . Při spuštění funkce nejprve zvolíme 

období, ve které jsou přeplatky (dobropisy) ve vydaných fakturách uloženy. Dále zvolíme 

v jaké číselné řadě jsou přeplatky umístěny. Pokud jsou přeplatky umístěny ve více číselných 

řadách, musíme funkci opakovat pro každou číselnou řadu zvlášť.  

 

 

Obrázek: Převod přeplatků z vyúčtování na zálohy  

 

Po potvrzení výběrového formuláře program zobrazí veškeré neuhrazené přeplatky v dané 

číselné řadě . U jednotlivých přeplatků, které chceme převést na zálohy, zvolíme v údaji 

„Převeď přeplatek A/N“ hodnotu „A“.  Program nám doplní do hodnoty částka přeplatku 

celkovou neuhrazenou částku. Tuto částku můžeme změnit na libovolnou nižší. 

Po nastavení všech přeplatků spustíme funkci „Proveď převod do záloh“. Program nám vytvoří 

automaticky bankovní výpis do číselné řady bankovních výpisů pro vzájemné zápočty 

(nastavení bankovního účtu pro vzájemné zápočty provedeme v nastavení úlohy, záložce 

banka).  

V tomto bankovním výpisu doplní vždy na jednu položku úhradu přeplatku a na druhou položku 

doplní ve stejné výši úhradu zálohy, která se automaticky spáruje s předpisem záloh v platebním 

kalendáři.  

Doporučujeme provést tuto funkci a zaúčtovat až do období, které následuje po období, 

ve kterém jsme vytvořili vyúčtování za předchozí období.  
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Obrázek: Výběr přeplatků pro převod na zálohy 

 

Komunikace s dálkovými odečty od společnosti Kamstrup 

Informační systém SQl Ekonom umožňuje provádět export vodoměrů pro dálkové odečty od 

společnosti Kamstrup a rovněž import provedených odečtů. Program přímo přes rozhraní 

komunikuje s programem Ready. 

Obě funkce jsou uloženy v nabídce Vodné a stočné/Akce/Dálkové odečty. 

 

Export vodoměrů pro dálkové odečty 

Export dálkových odečtů se provádí v nabídce Vodné a stočné/Akce/Dálkové 

odečty/Export pro dálkové odečty. Po spuštění nabídky se zobrazí následující formulář: 

 

Obrázek: Výběr vodoměrů podle cyklu pro export 
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Do formuláře se zadává číslo cyklu, které ale má význam jedině tehdy, pokud je druhý 

údaj Chceš exportovat všechny cykly (A/N) nastaven na N. Potom se vyexportuje zadaný cyklus. 

Jestliže je druhý údaj nastavený na A, vyexportují se všechny cykly. Program exportuje všechny 

vodoměry, které jsou namontovány na odběrných místech označených v údaji „Dálkově 

odečítaný vodoměr“ v nabídce „Doplňující údaje II“ odběrného místa. 

Po stisku tlačítka Ano se zobrazí následující formulář: 

 

Obrázek:Vytvořený export vodoměrů pro export  

Zde na dolní záložce Odečty jsou zobrazena exportovaná odběrná místa, na záložce 

Exportní data pak je možné prohlédnout exportní záznamy v podobě, v jaké budou 

exportovány. Po stisku tlačítka Akce se zobrazí další nabídka Export Ready. Po volbě této 

nabídky se zobrazí standardní Windows formulář pro uložení exportního souboru.  

Po zadání jména souboru (standardně Ready_exp) se uloží záznamy ze záložky Exportní 

data do tohoto souboru a přidá se přípona CSV. Pokud export proběhne bez chyby, zobrazí se 

hláška „Záznamy pro dálkové odečty byly uloženy do souboru“. Vygenerovaný soubor je 

možné prohlédnout buď v Excelu, nebo v poznámkovém bloku. 

 

Import provedených dálkových odečtů 

Import dálkových odečtů se provádí v nabídce Vodné a stočné – Akce – Dálkové odečty - Import 

odečtů. Doporučujeme si před importem poznamenat poslední číslo odečtu, aby v případě 

zjištění nějaké nesrovnalosti v importních datech bylo možné příslušné odečty spolehlivě 

smazat. Po spuštění nabídky se zobrazí dotaz „Chceš importovat data“ a po kladné odpovědi 

pak následující formulář: 
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Obrázek: Funkce importu dálkově provedených odečtů 

Po stisku tlačítka Načtení souboru se otevře Windows průzkumník, kde je třeba vybrat 

soubor s odečty. Soubor je standardně pojmenovaný „od_ddmm.csv“, kde d je den a m je měsíc 

vygenerování souboru. Po odsouhlasení výběru souboru dojde k načtení odečtů do databáze. 

Program po provedení importu uloží provedené odečty do databáze odečtů s obdobím, 

které je nastaveno jako aktuální. Importované odečty jsou označeny typem pořízení = 3. Pomocí 

tohoto údaje je možné odečty jednoduše filtrovat a následně zkontrolovat. 

Po kontrole je možné s importovaných odečtů ihned provést faktury. Veškeré hodnotové 

údaje jsou již dopočteny.  

Import dálkových odečtů  od společnosti Zenner 

 Načtení dálkových odečtů se nachází v nabídce Vodné a stočné – Akce – Dálkové odečty – 

Import dálkové odečty. 

1. Načtení souboru ve formátu CSV se provádí po stisku tlačítka Akce v horní části formuláře 

a. Import odečtů z CSV 1 – přes tuto nabídku se načítá formát souboru začínající 

v prvním řádku a prvním sloupci slovem Medium. Jde o vodoměry Zenner. Tento 

soubor je v jednoduchém textovém formátu. 

b. Import odečtů z CSV 2 – přes tuto nabídku se načítá formát souboru začínající 

v prvním řádku a prvním sloupci slovem ID. Jde o vodoměry B-meters. Tento soubor 

je v Unicode formátu. 

CSV soubory jsou dodávány ve dvou formátech a je na uživateli, aby správně vybral nabídku 

pro import. V případě výběru špatného formátu souboru systém zahlásí chybu a nic 

neprovede. Poté je třeba formulář dálkových odečtů zavřít a znovu otevřít. 

Po načtení správného souboru se systém zeptá, jestli soubor CSV vymazat. Volba je na 

uživateli. 

 

2. Po provedení přechozího bodu se v mřížce zobrazí načtené odečty. Následně budou do 

databáze načteny pouze záznamy s číslem vodoměru existujícím v databázi. Záznamům 

s neexistujícím číslem vodoměru se nepřiřadí odběrné místo (první sloupec) a budou 

v seznamu hned na začátku. Na příkladu z obrázku se nebude importovat první záznam. 
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3. Po kontrole odečtů je třeba opět stisknout tlačítko Akce a spustit nabídku Uložení odečtů do 

databáze. Objeví se okno s otázkou Chceš načíst odečty do databáze? Po odsouhlasení se 

provede vygenerování odečtů. 

V případě že období odečtu zahrnuje více období sazeb, pak se rozdělení importovaných 

odečtů dle hladin sazeb neprovede. Důvod je ten, aby záznamy v odečtech odpovídaly 1:1 

záznamům v CSV souboru a byla tak snadnější případná kontrola. Rozdělení odečtů dle 

období sazeb je třeba před fakturací provést standardním postupem. 

 

Popis převodu na novou verzi SQL ekonomu pomocí 

automatického upgrade 
 

1. Proveďte si stažení instalačního programu setup.exe ze zákaznického portálu 

www.softbit.cz (podmínkou je mít zřízen účet na našem zákaznickém portále) a tento 

nainstalujte a spusťte na některém počítači, kde je SQL ekonom instalován. Druhou 

možností je spuštění automatického upgrade z přiloženého CD  

2. Po spuštění programu setup.exe Vám program nabídne rozbalení instalačního balíčku 

do vybrané složky. Zde si můžete zvolit složku, kam chcete instalační balíček uložit.  

3. Na konci rozbalení se program dotáže, zda chcete automatický update ihned spustit. 

Potvrďte tento dotaz. V případě, že se automatický update nespustí (často bývá problém 

v právem v OP Windows), potom vyhledejte soubor updatesql.exe a spusťte jej.  

 

4. Pokud nechcete řešit případné problémy s chybnými databázemi při výpadku počítače 

při aktualizaci a nechcete přijít o případné speciální úpravy, nechte volitelné přepínače 

vypnuty.  

Jedná se o přepínače vypínající zálohování pro případ výpadku během aktualizace a 

přepínač pro ignorování speciálních úprav. 

V případě, že jste však zdatnější uživatelé, proveďte si před spuštěním automatického 

upgrade zálohu všech databází pro případnou obnovu v případě správného nedokončení 

funkce. Při startu update potom zaškrtněte volbu Nezálohovat data…. Automatický 

update bude pracovat mnohem rychleji než při provádění automatických záloh. Tento 

přepínač je však nutné alespoň 1x ročně nechat vypnutý, protože tato funkce dělá i 

optimalizaci databází. Pokud bude tato optimalizace několikrát vynechána nemusí již 

další aktualizace proběhnout správně. 

http://www.softbit.cz/
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5. Spusťte vlastní update pomocí „Start updatu všech databází SQL ekonomu“. Tento 

převod může trvat i poměrně dlouhou dobu, třeba i 1 hodinu na jednu instalovanou 

databázi v případě, že jste nezaškrtli při startu Nezálohovat data … 

Během automatického update nevypínejte ani nerestartujte počítač. Dojde tak 

k přerušení instalace upgrade SQL Ekonom bez možnosti k navrácení do původního 

stavu.  

Při automatickém update mohou nastat některé z níže jmenovaných problémů: 

- Máte instalovány speciální úpravy, které automatický převod neumí nahrát. V tomto 

případě by měl být proveden převod distributorem systému. 

- Automatický update skončí s chybou. V některých případech to může být způsobeno 

starou verzí Firebirdu instalovaného jak na serveru, tak i na dané stanici. Zkuste tedy 

porovnat instalovanou verzi se stránkami http://www.firebirdsql.org/en/server-

packages/ a odtud případně instalujte aktuální verzi. 

- Používáte i jiný program, který využívá shodné prostředí pro data (Firebird). V tom 

případě se systém zeptá na heslo uživatele SYSDBA, které zjistíte od autorů tohoto 

druhého programu. 

- Po provedení aktualizace se na některých počítačích stále ukazuje stará verze. Číslo 

verze je vždy zobrazeno v hlavní liště programu a také případně v menu Nápověda / O 

programu. V tomto případě je možné, že máte na některých počítačích spouštěn program 

z jiného místa než na počítači, kde byla spuštěna aktualizace. V tomto případě spusťte 

aktualizaci i na tomto počítači, kdy zatrhněte „Neprovádět zálohu“ a tím bude systém 

aktualizován během několika málo minut. 

V případě problémů při instalaci aktualizace se neváhejte kontaktovat s pomocí pracovníky naší 

společnosti.  

 

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o. 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 22.10.2017 

 

 

http://www.firebirdsql.org/en/server-packages/
http://www.firebirdsql.org/en/server-packages/

