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Vážení uživatelé našich informačních systémů,

číslo 1
rok 2023

Magazín informačního systému SQL ekonom

připravili jsme pro Vás nové číslo našeho magazínu, ve kterém Vás informujeme o veškerých událostech 
a novinkách nejen v naší společnosti.

V tomto novém čísle Vás seznámíme s novinkami našeho informačním systému SQL Ekonom ve verzi na 
rok 2023. Představíme Vám nový modul systému SQL Ekonom pro elektronické schvalování dokumentů. 
Informujeme Vás o přechodu IS SQL Ekonom pod SQL Firebird 4.0. Na veškeré tyto informace navazujeme 
aktualizovaným ceníkem našich služeb a ročních poplatků za používání systému na rok 2023.

Pozveme Vás na naše pravidelná školení věnovaná k informačnímu systému SQL Ekonom.

Seznámíme vás s aplikací Power Bi.

V neposlední řadě Vám nabídneme naše služby v oblasti GDPR a nabídky našich partnerů.

Přejeme Vám příjemné čtení.
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Základní verzi SQL Ekonom 2023 uvolníme do distribuce po 12. 12. 2022. Verzi pro vodárny 
uvolníme po 14. 12. 2022 a pro teplárny po 27. 12. 2022.

Verzi si můžete stáhnout z našeho zákaznického portálu umístěného na našich webových 
stránkách v případě, že nemáte od naší společnosti provedeny specifi cké úpravy software.

Rovněž si můžete objednat instalaci aktualizace od pracovníků naší společnosti 
na tel. 736 753 735 nebo e-mailu: marketing@softbit.cz.

Novinky v IS SQL Ekonom v nové verzi 2023

Jako každý rok pro Vás i letos připravujeme řadu 

nových funkcí a možností na rok 2023. Novinky jsme 

pro lepší přehlednost rozdělili podle jednotlivých 

modulů. Některé nové či upravené funkce však mají 

vliv na celý informační systém. Hlavní novinky Vám 

přinášíme v následujících řádcích:

číslo 1
rok 2023

Magazín informačního systému SQL ekonom

i Uvolnění nové verze 12. 12. 2022 

SQL Ekonom 2023 - seznam novinek

Obecné vlastnosti
 Rychlejší odeslání PDF souborů mailem

Účetnictví
 Doplněn žurnál změn do tabulky Nastavení účetních období

 Účetní doklady – kontrola vyrovnanosti dokladu při uzavření formuláře

 Výkaznictví PAP – doplněné nové výkazové kontroly

 Plán a rozpočet – změny v plánu za období doplněné o číslo dokladu

 Plán a rozpočet – nové výstupní přehledy plnění plánu dle měsíců

 Účetní doklady – možnost tvorby opravného účetního dokladu s vazbou na původní doklad

 Sumář salda účtů dle odběratelů

 Blokace vložení nesprávného účetního období do účetních dokladů
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číslo 1
rok 2023
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SQL Ekonom 2023 - seznam novinek

Došlé faktury
 Doplnění blokace úhrady faktury v cizí měně

 Saldo faktur – doplnění pole objednávka 

 Blokace úhrady neschválených faktur

Vydané faktury
 Možnost oddělit číslo faktury od variabilního symbolu

 Splátkový kalendář na jednotlivé faktury

 Hromadný export do ISDOC

 Export do ISDOCX obsahující i PDF dokument

 Žebříček odběratelů za více let

 Nastavitelné typy účtování a řady faktur pro export do Money S3

 Zvětšení položky pro text přílohy

 Mazání uložených PDF v případě změny dokladu

 Doplnění splátkového kalendáře pro neuhrazenou fakturu zákazníkem

 Nový export faktur do externích programů

 Hromadná kopie více faktur najednou

 Kontroly měny faktury a nastaveného bankovního účtu

 Vystavení dokladu z přijaté platby v cizí měně

 Hromadné odeslání faktur emailem s členěním na menší dávky při odeslání

 Vystavení hromadné faktury z dodacího listu

Pokladna
 Inventarizace pokladny s kontrolou mincovky na fyzické vložení jednotlivých platidel

Banka
 Kopie bankovní výpis

 Uložení typu účtování platby do přednastavených účtování

 Kopie příkazu k úhradě

 Import kartových výpisů

 Přednastavené účtování umožňuje zadání obchodního případu
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SQL Ekonom 2023 - seznam novinek

Sklad
 Změny v ovládání práce se skladovými podkartami

 Pohyby na podkartě

 Vytvoření došlé faktury z příjemky

 Zásobník ceníkových položek – datum poslední aktualizace ceníku

 Implicitní symboly dokladů pro jednotlivé uživatele

 Implicitní počet MJ pro symboly

 Implicitní sazebník intrastatu dle druhů

Prodej
 Uzavírání dokladů i jiným uživatelem než, který tiskne – po tisku musí doklad otevřít nadřízený

 Implicitní symbol dokladu pro jednotlivé uživatele

 Implicitní počet MJ pro symboly

 Mazání uložených PDF v případě změny dokladu

Odbyt
 Do nabídek doplnění údaje datum platnosti

 Žurnál změn v položkách nabídek

 Změna práce s podkartami v rezervacích

 Mazání uložených PDF v případě změny dokladu

Majetek
 Rozšíření čárového kódu na 20 znaků

 Rozšíření zakázky na 13 znaků

 U všech tiskových sestav rozšířen tiskový výstup inventárního čísla

 Nový údaj Doba použitelnosti v měsících, automatický přepočet na dobu použitelnosti v rocích

 Při rozdělení karty se nabízí aktuální datum

 Inventurní komise přidány do sestav 31 v DM a DDM

 U všech sestav čárových kódů na A4 přidána možnost vynechání štítků na začátku

 Z číselníků druhů majetku a druhů pohybu v majetku je možné zobrazit žurnál změn

 Sestava 48 v DM – plán odpisů pro příspěvkové organizace s možností exportu do Excelu
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SQL Ekonom 2023 - seznam novinek

Adresář
 Nový údaj Datum ukončení spolupráce s obchodním partnerem

 Nové funkce ve formuláři Porady

Vodné a stočné
 Automatické číslování smluv podle druhů dokumentů

 Úprava výpočtu paušální částky a dle vodoměru i přes přelom vyúčtovacího období

 Přepínání pevné složky a paušálu vodné a stočné přímo v odečtu vodoměru 

 Sumář odečtů vodoměrů  dle cyklů a sektorů včetně pevné složky vodné a stočné

 Podklad pro odečty vodoměrů včetně kontaktních údajů

 Změny ve výpočtu srážkové vody dle nového předpisu

 Přepočet salda platebního kalendáře při ukončení pořízení bankovního výpisu

 Doplnění měsíce poslední a příští revize do evidence vodoměrů 

 Zpětné doplnění čísla vodoměru do odběrného místa při změně v číselníku vodoměrů

 Zjednodušení ukládání dokumentů k odběrnému místu – možnost ukládání i do samostatné 
databáze dokumentů

 Tvorba faktura na jednoho odběratele bez ohledu na počet odběrných míst

 Odečty vodoměrů – doplněn email a telefon plátce 

 Období příští revize vodoměru zobrazeno v odběrných místech

 Při změně odběratele na odběrném místě program automaticky uložení stavu do historie smluv

 Přepínání do číselníku odběratele přes tlačítko Akce z odběrného místa

Teplo
 Odběrná místa – doplnění i výrobního čísla měřidla teplé vody

 Měřidla tepla – doplněn měsíc poslední a příští revize

 Zrychlené pořizení nového měřidla z odběrných míst

 Zrychlená demontáž měřidla bez náhrady z odběrných míst

 Přepínání do číselníku odběratele přes tlačítko Akce z odběrného místa

 Při změně odběratele na odběrném místě program automaticky uložení stavu do historie smluv

 Odečty vodoměrů – doplněn email a telefon plátce



POZVÁNKA na
on-line školení

Obsah školení

 novinky v IS SQL Ekonom 2023

 představení nového modulu Schvalování dokumentů 

 roční uzávěrka a přechod na nový účetní rok

Podrobnosti
Přestože bude školení probíhat formou online konference, na Vaše dotazy vždy rádi odpovíme, nicméně 
až po skončení určité části školení, děkujeme za pochopení.

Pro registrované účastníky budeme zasílat video ze školení k  možnému dalšímu zhlédnutí. Pokud se 
vám nebude hodit tedy datum školení, pokud se přihlásíte, poskytneme vám video z celého školení 
a můžete si jej přehrát v libovolném čase, který vám bude vyhovovat.

 PŘIHLÁŠKY: do 4. 12. 2022, prostřednictvím e-mailu: marketing@softbit.cz nebo tel.: 736 753 735

 ČASOVÝ ROZSAH
 9 – 14 hod (12 – 13 hod. pauza)

 

 MÍSTO KONÁNÍ
 On-line - aplikace Zoom

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ
 Tomáš Urban, Ing. Radim Holý,

 Ing. Jeroným Holý

 

 CENA:  1.900,- Kč včetně 21% DPH

SQL ekonom na rok 2023
úterý 6. prosince 2022
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E K O N O M I C K É  I N F O R M A Č N Í  S Y S T É M Y  B E Z  H R A N I C

POZVÁNKA na
on-line školení

Obsah školení

 seznámení s novinkami SQL Ekonom Aquarius pro rok 2023

 nové funkce zasílání SMS zákazníkům

 výklad ovládání vybraných funkcí (výměny vodoměrů, odečty, nastavení záloh, 
fakturace a některé další)

 roční uzávěrka a nastavení nového roku ve vodném a stočném

Podrobnosti
Přestože bude školení probíhat formou online konference, na Vaše dotazy vždy rádi odpovíme, nicméně 
až po skončení určité části školení, děkujeme za pochopení.

Pro registrované účastníky budeme zasílat video ze školení k  možnému dalšímu zhlédnutí. Pokud se 
vám nebude hodit tedy datum školení, pokud se přihlásíte, poskytneme vám video z celého školení 
a můžete si jej přehrát v libovolném čase, který vám bude vyhovovat.

 PŘIHLÁŠKY: do 4. 12. 2022, prostřednictvím e-mailu: marketing@softbit.cz nebo tel.: 736 753 735

 ČASOVÝ ROZSAH
 9 – 14 hod (12 – 13 hod. pauza)

 

 MÍSTO KONÁNÍ
 On-line - aplikace Zoom

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ
 Tomáš Urban, Ing. Jeroným Holý

 

 CENA
 2.000,- Kč včetně 21% DPH

SQL ekonom Aquarius pro rok 2023
středa 7. prosince 2022
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SQL Ekonom a přechod pod SQL Firebird 4.0

číslo 1
rok 2023

Magazín informačního systému SQL ekonom

Výhody verze Firebird 4.0

 nová architektura, umožňující lepší využití 
paměti a více jader procesoru na serverech 
– zrychlení práce s daty cca o 15-20 %

 v našem IS nové možnosti výstupů a 
použití dalších funkcí

 větší zabezpečení databáze proti 
neoprávněnému otevření a sdílení dat

V roce 2022 jsme vyvinuli novou verzi ekonomického 
systému SQL Ekonom, která je kompatibilní s verzí 
SQL serveru Firebird 4.0. Tato verze přináší pro své 
uživatele řadu výhod.

U velké části našich zákazníků jsme již přechod 
na tuto verzi již provedli a naším cílem je provést 
přechod pod SQL Firebird 4.0 u našich zbývajících 
zákazníků

Zákazníky s verzí Firebirdu 2.5 jsme postupně 
kontaktovali v průběhu roku 2022 a domlouvali 
jsme termín převodu na novou verzi 4.0.

Doporučujeme nasazení této verze i s ohledem 
na ochranu osobních údajů, neboť Firebird 4.0 
má výrazně lepší zajištění přístupu k datům 
neoprávněnou osobou. i Ukončení verze 2.5:

konec roku 2022

Jak zjistit, jakou verzi Firebirdu používáte?

Obr. 1: SQL ekonom - Nápověda - O programu

Obr. 2: Zjištění verze Firebirdu



Ceník služeb společnosti SOFTbit software

Od 1. 1. 2023 dochází ke změně sazeb některých našich služeb. Změny v hodinových sazbách jsou vynu-
ceny zvýšením nákladů ve společnosti v souvislosti s vysokou mírou infl ace za předchozí období. Ceník 
platný pro rok 2023 si můžete prohlédnout níže.

Ceník služeb k produktům SOFTbit software od 1. 1. 2023

Popis služby Základní sazba Sazba pro společnosti 
se servisní smlouvou

základní servis programátora SQL Ekonom 980,- Kč / hod. 950,- Kč / hod.

práce technika opravy výpočetní techniky 980,- Kč / hod. 950,- Kč / hod.

systémové práce správce počítačové sítě 980,- Kč / hod. 950,- Kč / hod.

speciální úpravy SQL Ekonomu dle požadavků klienta 1.600,- Kč / hod. 1.600,- Kč / hod.

základní servis Mzdy Soft PC 980,- Kč / hod. 950,- Kč / hod.

metodické analytické a programátorské práce 1.600,- Kč / hod. 1.600,- Kč / hod.

školení ve školicím středisku fi rmy Softbit 1.090,- Kč / hod. 1.090,- Kč / hod.

konzultace GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů 1.090,- Kč / hod. 1.090,- Kč / hod.

školení GDPR 1.400,- Kč / hod. 1.400,- Kč / hod.

cestovné vozem 10,- Kč / km 10,- Kč / km

cestovné po Rychnově nad Kněžnou 90,- Kč 90,- Kč

servis k IS formou vzdáleného připojení 50,- Kč / 1 připojení 50,- Kč / 1 připojení

přednostní servis - expresní příplatek 30% ze zákl. sazby 30% ze zákl. sazby

Ceník služeb k systému VEMA HR od 1. 1. 2023

Popis služby Sazba

základní servis Mzdy VEMA HR 1.060,- Kč / hod.

cestovné vozem 10,- Kč / km

cestovné po Rychnově nad Kněžnou 90,- Kč

servis k IS formou vzdáleného připojení 50,- Kč / 1 připojení

přednostní servis - expresní příplatek 30% ze zákl. sazby

Podmínky pro vyúčtování práce: 
minimální účtovaná doba pro provedení servisního zásahu u fi rem bez servisní smlouvy je 0,5 hod.

Ostatní cestovní výdaje: při zajištění servisní činnosti u zákazníka vzdáleného více jak 30 km od sídla 
společnosti jsou účtovány náklady za čas servisního technika strávený na cestě ve výši 1/2 hodnoty běžné 
hodinové sazby.
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Roční poplatky za používání systému pro rok 2023

Roční poplatky pro všechny ekonomické informační systémy, které naše společnost dodává všem našim 
zákazníkům, jsme byli nuceni zvýšit o 10% respektive o 12% u mezd SQL vzhledem ke zvýšeným nákladům 
v souvislosti s vysokou mírou infl ace za předchozí období.

Všechny níže uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty 21%.

Roční poplatky SQL Ekonom 2023
Roční poplatek

monouživatelská verze 5.800,- Kč

síťová a víceuživatelská verze od 6.900,- Kč

příspěvkové organizace od 7.500,- Kč

výkaznictví PAP od 6.800,- Kč

 cenu všech aktualizací systému SQL 
Ekonom a Mezd po celý rok 2023

 manuál pro přechod na nový rok

 telefonickou hot-line podporu na 
dobu celého kalendářního roku 2023

 zasílání magazínů s popisem novinek 
a aktualizací systému

Roční poplatek obsahuje

 technickou podporu k řešení

 podporu spojenou s řešením 
požadavků uživatele formou 
e-mailové komunikace

Cena servisní podpory 
obsahuje

Roční poplatky Mzdy SQL 
SOFT PC 2023

Roční
poplatek 

mzdy

Roční
poplatek 

personalistika

Cena servisní 
podpory

do 5 zaměstnanců 1.800,- Kč 270,- Kč 700,- Kč

do 25 zaměstnanců 3.400,- Kč 510,- Kč 1.400,- Kč

do 50 zaměstnanců 4.700,- Kč 940,- Kč 2.000,- Kč

do 100 zaměstnanců 6.600,- Kč 1.330,- Kč 2.700,- Kč

do 250 zaměstnanců 8.100,- Kč 1.620,- Kč 3.800,- Kč

Subsystém SMS
Roční poplatek

funkcionalita SMS pro 1 PC 3.200,- Kč

rozšíření licence na další PC 199,- Kč / 1 PC

roční poplatek v následujících letech 25% z pořizovací ceny

Power Bi
Roční poplatek

manažerské rozhraní SQL Ekonom 
v Power Bi 1 uživatel

7.500,- Kč

rozšíření licence na dalšího uživatele 330,- Kč / 1 uživatele

roční poplatek v následujících letech 25% z pořizovací ceny

 práce technika naší společnosti 
při instalaci aktualizací

Roční poplatek neobsahuje

 cenu servisních zásahů v sídle 
fi rmy uživatele či podporu 
k systému formou vzdáleného 
připojení kdatabázi

Cena servisní podpory 
neobsahuje
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Elektronické
schvalování dokumentů

J E D N O D U Š E  S C H VA L U J T E  E L E K T R O N I C K Y  V Š E C H N Y  D O K U M E N T Y

číslo 1
rok 2023
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SQL Ekonom - elektronické schvalování dokumentů

Pro všechny uživatele našich informačních systémů, kteří ocení elektronické zpracování a schvalová-
ní dokumentů,  jsme připravili zcela nový modul pro schvalování všech typů dokumentů evidovaných 
v rámci IS SQL Ekonom.

Nová doba si přeje nová řešení.  Řada pracovníků fi rem a organizací pracuje v poslední době z domova či 
mimo běžnou kancelář a potřebuje mít u sebe veškeré dokumenty v elektronické podobě a tyto kontro-
lovat a schvalovat.

Co nový systém umí?    
 jednoduše evidovat veškeré ekonomické dokumenty, které ve společnosti či organizaci vznikají nebo 

jsou doručeny od obchodních partnerů.

 nastavit libovolné kombinace schvalovacích struktur pracovníků společnosti/organizace

 evidovat veškeré dokumenty jak v podobě datové věty, tak i přílohy ve formátu PDF, Excel atd.

 určité typy dokumentů importovat z formátu ISDOC

 k těmto dokumentům přiřazovat schvalovatele a těm zasílat oznámení formou emailu či úkolu o exis-
tenci dokumentu ke schválení

 sledovat postup ve schvalovacím procesu a případně upravovat konkrétní schvalovatele

 blokovat dodavatelské faktury pro úhrady před dokončením schvalovacího procesu

 zobrazovat přehledně procesy ve schvalování pro jejich další vyhodnocení
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S jakými dokumenty dovede pracovat?   
 Dodavatelské objednávky

 Dodavatelské faktury

 Odběratelské faktury

 Pokladní doklady

 Bankovní výpisy

 Účetní doklady

 Smlouvy

 Kniha pošty s ostatními dokumenty

Pro koho se hodí?    
 Pro hospodářské společnosti, které chtějí jednoduše elektronicky schvalovat dokumenty uložené 

v IS SQL Ekonom

 Pro příspěvkové organizace, které chtějí splnit požadavky fi nanční kontroly s elektronickým schva-
lovacím systémem a zároveň si zjednodušit práci

Jaké jsou výhody elektronického schvalování dokumentů?    
 Odpadá nutnost fyzického oběhu účetních a ekonomických dokumentů pro schválení – vše probíhá 

automatizovaně

 Rychlejší a jednodušší proces schvalování s možností průběžného sledování stavu schvalovacího pro-
cesu u jednotlivých dokladů

 Zpětné vyhodnocení schvalování jednotlivých dokladů bez nutnosti dohledávání v tištěných doku-
mentech umístněných v šanonech

 Systém lze kombinovat s listinnou verzí v podobě dodatečného tisku schválených kontačních dokla-
dů atd.
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V dalších verzích systému se budeme zaměřovat na automatizované načítání dodavatelských faktur 

z formátu PDF pro snadnější záznam dokladů do systému SQL Ekonom. Dále k vlastnímu schvalovacímu 

modulu v rámci IS SQL Ekonom chceme v příštím roce uvolnit verzi aplikace pro přístup z webového 

prohlížeče bez nutnosti přihlašování do vlastního programu SQL Ekonom.

Jaký bude jeho další vývoj?
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SQL Ekonom – AQUArius – služby na klíč

Naše společnost dodává již řadu let specializovaný software SQL Ekonom AQUArius pro zákazníky z řad 
vodáren a obcí.  Na základě našich zkušenosti s provozem našeho software jsme zjistili zájem z řad našich 
zákazníků o službu plné podpory při zpracování vyúčtování vodného a stočného, které zejména v někte-
rých menších obcích se provádí třeba i jen jednou za kalendářní rok. V těchto případech je pro uživatele 
velice problematické si uchovat znalosti k jednotlivým postupům při vyúčtování.

Co tato služba obsahuje?    
 společné stanovení termínu vyúčtování vodného a stočného po oboustranné dohodě (pracovníci naši 

společnosti sami budou předběžně vědět termín pro vyúčtování a budou vás sami včas kontaktovat)

 nastavení všech číselníků (aktuální ceny, řady faktur, změny v odběrných místech atd.) pro správné 
vyúčtování vodného a stočného

 vystavení odečtů vodného a stočného pro doplnění aktuálních stavů pracovníkem zákazníka

 provedení logických kontrol vystavených odečtů

 vystavení daňových dokladů a pomoc při jejich elektronickém zaslání zákazníkům

 export do účetnictví 

 zpracování výstupů pro další statistické výkazy

 instalace aktuálních verzí software 

 Pro obce a jiné vodárenské společnosti, kde jsou intervaly vyúčtování vodného a stočného dlouhé 
(třeba i jen jednou nebo dvakrát za kalendářní rok) a administrativní zátěž pro pracovníka zákazníka je 
vedle dalších činností příliš vysoká.

Pro koho je určena?

Proto jsme se rozhodli nabídnout našim zákazníkům službu plné podpory při zpracování vyúčto-
vání vodného a stočného.

Jaká je její cena?    
 za uvedenou službu neplatí zákazník nic navíc

 cena služby se odvíjí od hodinové sazby pracovníka, který podporu poskytuje
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Manažerské rozhraní SQL Ekonom v Power Bi

Svět informačních technologií se neustále vyvíjí a rozšiřuje 
se o nové a výkonnější produkty. Stejně tak i naše 
společnost se snaží neustále vyvíjet stávající produkty 
a rozšiřovat svou činnost o nové produkty. Jedním 
z  nových produktů, na kterém naše společnost nyní 
pracuje, je manažerské rozhraní SQL Ekonom v Power Bi. 

Jedná se o manažerské rozhraní, které přehledným 
a jednoduchým způsobem poskytuje všem manažerům 
a vedoucím pracovníkům přesné a rychlé informace 
o důležitých ekonomických ukazatelích jejich společnosti 
či organizace.

Prostřednictvím tohoto rozhraní budete mít kvalitní 
a aktuální přehledy o aktivitách a celkové výkonnosti 
společnosti či organizace. Data jsou přístupná kdykoliv 
a odkudkoliv. Lze vytvářet přehledné reporty obsahující 
veškeré potřebné informace.

 online napojení do IS SQL Ekonom – 
zobrazuje aktuální data

 lze zobrazit jakákoliv data, která jsou 
v IS SQL Ekonom

 možnost vyhledávání – pomocí fi ltrů 
lze zobrazit relevantní informace

 možnost jakýkoliv sestav a výstupů 
– vytvoříme sestavy a výstupy přesně 
podle požadavků a přání klienta

 práce pomocí živých řídicích panelů, 
sestav a výstupů

 možnost napojení

 možnost sdílení dat s kolegy 
na jakémkoliv zařízení

 možnost napojení i jiných softwarů

Výhody rozhraní SQL Ekonom 
v Power Bi

Ceník SQL Ekonom Power Bi
Roční poplatek

manažerské rozhraní SQL Ekonom 
v Power Bi 1 uživatel

7.500,- Kč

rozšíření licence na dalšího uživatele 330,- Kč / 1 uživatele

roční poplatek v následujících letech 25% z pořizovací ceny

Uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty 21%.
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Nabídka služeb GDPR

Naší prioritou je dodávat našim zákazníkům kompletní služby. Z tohoto důvodu naše společnost rozšířila 
v roce 2017 nabídku o poskytování služeb v oblasti správy a ochrany osobních údajů. V současné době 
naše služby v této oblasti využívá více jak 100 zákazníků z různých oblastí státní správy i podnikatelského 
světa.

 TOMÁŠ URBAN  |  e-mail: tomas.urban@softbit.cz  |  tel: 603 449 244

Certifi kovaný pověřenec pro ochranu osobních dat:
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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 (ideální rok), 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, abychom 
Vás zastupovali u případného soudu, nicméně pevně věřím, že s  naší pomocí se těmto událostem 
vyhnete.

Ceník základních služeb GDPR

Popis služby Sazba

GDPR – vnitropodniková směrnice od 2.900,- Kč

Práce spojené s lokalizací směrnice na podmínky Vaší společnosti 1.090,- Kč / hod.

Školení pracovníků 1.300,- Kč / hod.

Cestovní výdaje při osobních návštěvách
10,- Kč / km + 550,- Kč / hod.

strávený čas na cestě

Konzultace pověřence pro ochranu osobních dat 1.090,- Kč / hod.



Nabídka služeb GDPR pro zákazníky v této oblasti

V  minulých letech jsme se všemi zákazníky v oblasti GDPR zpracovali základní pravidla pro ochranu 
a správu osobních údajů fyzických osob včetně školení odpovědných pracovníků v  jednotlivých 
organizacích a společnostech.

Vzhledem k tomu, že téma ochrany osobních údajů fyzických osob se neustále vyvíjí, ani naše společná 
práce v  této oblasti by neměla skončit. Jak víte, letos v  dubnu naši zákonodárci konečně schválili 
Adaptační zákon číslo 110/2019 Sb., který upravuje část problematiky v ochraně osobních údajů podle 
nařízení GDPR. Připravili jsme proto pro Vás nabídku pro aktualizaci opatření pro ochranu osobních 
údajů právě ve Vaší společnosti či organizaci. 
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Ceník služeb GDPR

Popis služby Sazba

GDPR – aktualizace směrnice pro rok 2023 od 2.900,- Kč vč. zaslání nové směrnice v tištěné podobě

Revize 1.090,- Kč / hod.

Školení pracovníků 1.300,- Kč / hod.

Konzultace pověřence pro ochranu osobních údajů 1.090,- Kč / hod.

Nabídka obsahuje tyto služby

 Nabízíme aktualizaci směrnice podle Českého adaptačního 
zákona a aktuálních výkladů nařízení GDPR. Aktualizovanou 
směrnici Vám předáme v tištěné i elektronické podobě.

Aktualizace směrnice

 Provedeme revizi všech činností spojených s ochranou 
a správou osobních dat. Zkontrolujeme opatření, která byla 
provedena v souvislosti se zavedením ochrany osobních údajů 
podle GDPR. O výsledku revize pro Vás sestavíme zprávu.

Revize

 Dále nabízíme individuální školení pro pracovníky 
organizace či společnosti v ochraně osobních údajů 
fyzických osob se zaměřením na aktuální stav legislativy 
a upozorníme na nejčastější chyby.

Školení pracovníků



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. 
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ESOP - účetní a 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, fi nanční plány, analýzy a podnikatelské záměry

 posouzení daňových a účetních aspektů, hospodářských 
transakcí a odborné semináře

www.esop.cz

AKONT AUDIT   
zajišťuje pro podnikatelské subjekty, neziskové organizace, 
obce a příspěvkové organizace tyto služby:

 ekonomické, účetní a daňové poradenství

 zpracování účetnictví, mezd a daňového přiznání

 audit, fi nanční plány, analýzy a podnikatelské záměry

 posouzení daňových a účetních aspektů, hospodářských 
transakcí a odborné semináře

www.akontaudit.cz

Dagmar Vaňková - D-CONSULT   
 vedení účetnictví a daňové evidence

 zpracování mezd, poradenská činnost

Tel.: 777 621 627

E-mail: dconsult@quick.cz
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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

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

Tel.: 602 120 125

E-mail: nyczdenek@seznam.cz

Tel.: 603 494 696

E-mail: zdenek.drahorad@tiscali.cz

Hana VYLEŤALOVÁ  

Účetní a daňová kancelář. Na trhu již od roku 1996, 
veškeré účetní práce jsou zajištěny odbornými pracovníky 
s daňovými poradci.

 vedení účetnictví

 vedení daňové evidence

 vedení personální a mzdové agendy

 zpracování daňových přiznání

 účetní a daňové poradenství

E-mail: hana.vyletalova@seznam.cz
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MADIV s.r.o.   
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

www.madiv.eu

Nabízené služby jsou poskytovány zkušenými zaměstnanci zpravidla v kanceláři společnosti. V návaznos-
ti 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

Jsme smluvním partnerem společnosti 
Softbit Software s.r.o. a podílíme se na 
prodeji a poskytování základního hot-line 
následujících účetních a ekonomických 
systémů: SQL Ekonom, PC Ekonom, Mzdy 
SOFT PC.

JMK KOLDÍN  

 vedení účetnictví, daňové evidence 
a služby daňového poradce

Tel.: 465 489 308

E-mail: marcela.kucharova@tiscali.cz

HK AUDIT s.r.o.  
Poradenská, účetní a auditorská společnost se sídlem v Hradci Králové.

Ing. Zdeněk Kuča – auditor, daňový poradce a certifi kovaný účetní, zakladatelem společnosti

www.hkaudit.cz
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AR PROFI s.r.o.   
Poskytuje komplexní a cenově dostupné služby pro širokou podnikatelskou 
klientelu v oblasti účetnictví a ekonomického či fi nančního poradenství.

V uvedených oblastech působíme od roku 1999, ale již předtím pracovníci fi rmy v těchto oborech samo-
statně podnikali. Během naší existence jsme získali mnoho zkušeností a spokojených zákazníků podnika-
jících v širokém spektru činností zahrnujících například sport, velkoobchod, maloobchod, pronájem ne-
movitostí, zprostředkování služeb, stavebnictví, hostinská činnost nebo různé výrobní činnosti.

Pozitivně je naše činnost hodnocena jak auditory, tak i daňovými poradci, se kterými dlouhodobě spolupra-
cujeme. 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

www.arprofi .cz
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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 2022 věnovali. Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2023.

Za celý kolektiv zaměstnanců naší společnosti 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.: 736 753 735, 603 449 244

e-mail: softbit@softbit.cz

www.softbit.cz
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Tomáš URBAN
tel.: 603 449 244

 ředitel společnosti
 programátor účetnictví
 metodický konzultant 

informačních systémů

Simona URBANOVÁ
tel.: 736 753 733

 ekonomka
 metodická konzultantka 

informačních systémů

Bc. Radek BERÁNEK
tel.: 736 753 734

 všeobecný programátor
 konzultant Vema HR
 metodický konzultant 

informačních systémů

David SMEJKAL
tel.: 603 365 779

 hardware
 konzultant Vema HR, mzdy
 metodický konzultant informačních systémů

Ing. Jeroným HOLÝ
tel.: 736 159 010

 programátor majetek, výroba, jídelna
 metodický konzultant informačních systémů

Ing. Radim HOLÝ
tel.: 604 632 774

 programátor sklady, prodej, odbyt
 metodický konzultant informačních systémů

Bc. David URBAN
tel.: 731 490 671

 všeobecný programátor
 programátor webových 

aplikací

Vaše spokojenost je pro nás tou největší odměnou


