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Vážení uživatelé našich informačních systémů, 

 

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 2022. 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 2022. 

Připomeneme Vám naši novou aplikaci Můj vodoměr a zákazníkům, kteří to nás ještě nevědí, představíme 

systém pro evidenci tepla. V neposlední řadě Vám, jak je již naším zvykem, uvedeme náš aktuální produkt 

Power Bi, služby GDPR a nabídky našich partnerů. 

Nyní Vás již nebudeme dále zdržovat, ať se můžete pustit do čtení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Přejeme  

Vám příjemné 

čtení 
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Novinky v IS SQL Ekonom v nové verzi 2022 a termín 

uvolnění 
Jako každý rok pro Vás i letos připravujeme řadu nových funkcí a možností na rok 

2022. 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: 

Obecné změny 

 mailování – nastavení speciálních textů pro 

každého uživatele 

 lokální nastavení uživatele 

 nové položky v adresáři 

 číselník zemí – třímístný ISO kód země 

 zvětšení délky položek adres 

 tisk duplicitních firem 

 číselník zemí – nastavení OSS 

 rychlé filtrování a hledání 

 SMS z SQL Ekonomu – nastavení funkce SMS 

 odesílání SMS 

 

Účetnictví 

 účtová osnova – kopie účtu a nastavení pro 

zobrazení účtu Aktivní/Neaktivní/Všechny 

 účetní doklady – doplnění informací 

 vnitropodnikové účetnictví na účty třídy 8 a 9 

 účtování DPH – přeúčtování účetních obratů 

s rozdílným obdobím DPH a účetním obdobím 

 počáteční stavy účetnictví – export dat do 

formátu věty 56g – IS Gordic 

 import účetního dokladu z programu mzdy SQL 

SOFT PC 

 přiznání k DPH a režim OSS 

 výkaznictví One Stop Shop 

 číselník zakázek s numerickým hledáním 

 všeobecné daňové doklady – číselné řady 

daňových dokladů 

 úprava přílohy pro schválení uzávěrky PO 

 změny ve výkazu změn vlastního kapitálu 

 možnost doplnit větu do platebního kalendáře s 

přebráním řady platebního kalendáře 

 

Uvolnění nové 

verze 

3. 12. 2019 

Banka 

 nastavení párování plateb kartou pomocí 

pokladny a čísla smlouvy 

 kurz koruny – kurz režim One Stop Shop 

 automatické párování podle čísla 

objednávky 

 číselník bankovních účtů 

 

 

7. 12. 2021 

Pokladna 

 pokladní doklady v režime OSS 

 možnost vyplnění mincovky platidel 

 oddělená práva pro pořízení a zaúčtování 
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Došlé faktury 

 druhy úhrad – možnost nastavení nových 

druhů 

 rozúčtování faktur a pokladny – 

nastavení oddělených práv pro zápis a 

zaúčtování dokladů 

 kniha dodavatelských faktur a jejich 

načítání z QR kódu 

 oddělená práva pro pořízení a zaúčtování 

 

Majetek 

 mimořádné daňové odpisy 

 zvýšení daňové vstupní ceny hmotného 

majetku ze 40.000,- Kč na 80.000,- Kč 

 zrušení daňové skupiny nehmotného 

majetku 

 dorovnání ročních účetních oprávek na 

daňové 

 žurnál na období v majetku 

 obrázek v kartách 

 podpora pro výpočet měsíčního účetního 

odpisu 

 

 

 

Vydané faktury 

 přepracované funkce saldokonta 

 odsouhlasení pohledávek 

 zrušení tisku avíza u opravného daňového 

dokladu 

 automatický tisk textu v přenesené daňové 

povinnosti 

 úprava rozúčtovaných faktur – pohledávky DPH 

dokladu o přijaté platbě 

 doplnění sazebníku DPH o aktuální sazby zemí 

EU 

 vystavení faktur v režimu OSS  

 nový vzhled tiskových výstupů faktur 

 režim OSS ve vydaných fakturách 

 odesílání SMS z vystavených faktur a upomínek 

 nový vzhled tiskových výstupů faktur a dalších 

dokladů 

 dodací listy – sestava bez cen 

 kopie faktury – změna popisu operace 

 smazání upomínek – možnost smazání chybně 

vystavené upomínky 

 

Sklad 

 nová funkce recyklační poplatek 

 import recyklačního poplatku a doplňujícího 

textu ze zásobníku ceníku 

 nová tisková sestava pro kontrolu výpočtu 

průměrné ceny 

 propojení s terminály Bartech systému MoDo 

pro OS Android 

 nastavení režimu OSS 

 stálý procentuální rabat ceníkové karty 

 individuální prodejní cena 

 

 

 

 

 

 

Prodej 

 úprava tisku dokladů 

 export EDI – spotřební jednotky 

 prodej v režimu OSS 

 odesílání SMS z prodejních dokladů 

 nový vzhled dokladů 
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Odbyt 

 evidence odeslaných e-mailů v modulu nabídek 

a zakázkových listů 

 implicitní řada pro dokladu 

 rezervace v režimu OSS 

 odesílání SMS z rezervací 

 nový vzhled dokladů 

 

Manažer 

 číselník druhu dokumentů 

 prohlížení dokumentů v databázi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní verzi SQL Ekonom 2022 uvolníme do distribuce po 7. 12. 2021. Verzi pro vodárny uvolníme po 13. 12. 2021 a 

pro teplárny po 27. 12. 2021. Verzi si můžete stáhnout z našeho zákaznického portálu umístěného na našich webových 

stránkách v případě, že nemáte od naší společnosti provedeny specifické úpravy software. Rovněž si můžete objednat 

instalaci aktualizace od pracovníků naší společnosti na tel. 736 753 735 nebo emailu marketing@softbit.cz. 

  

  

Teplo 

 Úpravy ve výpočtech plánu spotřeby u 

teplé vody a tepla na výměnících 

 Platební kalendář s možností 

hromadného zasílání tiskopisů emailem 

 Nové tiskopisy faktur k vyúčtování tepla 

 Změny v nastavení schémat zapojení 

odběrných míst 

 Nové grafické výstupy spotřeb pomocí 

aplikace Power Bi 

 Zasílání SMS z odběrných míst 

 Upomínky pomocí zasílání SMS 

 

 

 
Vodné a stočné 

 Platební kalendář záloh s QR kódem 

 Historie odečtů na odběrných místech, 

vodoměrech a odečtech 

 Zobrazení detailu odečtu z odběrného 

místa 

 Zasílání SMS z odběrných míst 

 Změny v tiskopisech faktur za 

vyúčtování vodného a stočného 

 Změna v nastavení agregovaných záloh 

 Pořízení a montáž nového vodoměru na 

odběrném místě v jedné funkci 

 Pořízení a výměna vodoměru na 

odběrném místě v jedné funkci 

 Nulování počátečního stavu vodoměru u 

odečtů dle spotřeb stočného 

 nové grafické výstupy pomocí aplikace 

Power Bi 

 Upomínky pomocí zasílání SMS 
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Informační systém SQL Ekonom a přechod pod SQL 

Firebird 4.0 
V roce 2021 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 budeme 

postupně kontaktovat v průběhu roku 2022 a domlouvat 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.  

Jak zjistit, jakou verzi Firebirdu používáte? 

V programu SQL Ekonom – nabídka nápověda – o programu. 

 

Obrázek 1: SQL Ekonom - nápověda - o programu 

 

Obrázek 2: Zjištění verze Firebirdu 

  

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 

 

 

 

 

Ukončení  

verze 2.5  

průběh r. 2022 
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Ceník služeb společnosti Softbit Software s.r.o. 
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně sazeb některých našich služeb. Ceník platný pro rok 2022 si můžete 

prohlédnout níže. 

Ceník služeb k produktům Softbit software platný od 1. 1. 2022 

Popis služby Základní sazba/hod. 

Sazba pro společnosti 

se servisní 

smlouvou/hod. 

základní servis programátora SQL Ekonom 910,- Kč 880,- Kč 

práce technika opravy výpočetní techniky 910,- Kč 880,- Kč 

systémové práce správce počítačové sítě 910,- Kč 880,- Kč 

speciální úpravy SQL Ekonomu dle pož. klienta 1.300,- Kč 1.300,- Kč 

základní servis Mzdy SQL SOFT PC 910,- Kč 880,- Kč 

metodické analytické a programátorské práce 1.300,- Kč 1.300,- Kč 

školení ve školicím středisku firmy Softbit 990,- Kč 990,- Kč 

konzultace GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních 

údajů 
990,- Kč 990,- Kč 

školení GDPR 1.200,- Kč 1.200,- Kč 

cestovné vozem 9,- Kč/Km 9,- Kč/Km 

cestovné po Rychnově nad Kněžnou 80,- Kč 80,- Kč 

servis k IS formou vzdáleného připojení 40,- Kč/1 připojení 40,- Kč/1 připojení 

přednostní servis – expresní příplatek 30% ze základní sazby 30% ze základní sazby 

 

Ceník služeb k systému VEMA HR platný od 1. 1. 2022 

Popis služby Hodinová sazba 

základní servis Mzdy VEMA HR  990,- Kč 

cestovné vozem 9,- Kč/Km 

cestovné po Rychnově nad Kněžnou 80,- Kč 

servis k IS formou vzdáleného připojení 40,- Kč/1 připojení 

přednostní servis – expresní příplatek 30% ze základní sazby 

 

Podmínky pro vyúčtování práce – minimální účtovaná doba pro provedení servisního zásahu u firem 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 2022 
Roční poplatky pro všechny ekonomické informační systémy, které naše společnost dodává všem našim 

zákazníkům, zůstaly na úrovni předchozího roku. Firmy s uzavřenou servisní smlouvou mají nadále 

finanční zvýhodnění. 

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

Roční poplatky SQL Ekonom 2022 

 

 

 

 

Roční poplatky Mzdy SQL SOFT PC 2022 

 

 

 

 

 

 

Subsystém SMS 
 

 

 

 

 

Power Bi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Roční poplatek 

monouživatelská verze 5.300,- Kč 

síťová a víceuživatelská verze od 6.300,- Kč 

příspěvkové organizace od 6.800,- Kč 

výkaznictví PAP   od 6.200,- Kč 

 

Roční 

poplatek 

Mzdy 

Roční 

poplatek 

Personalistika 

Cena 

servisní 

podpory 

do 5 zaměstnanců 1.600,- Kč 240,- Kč 600,- Kč 

do 25 zaměstnanců 3.000,- Kč 450,- Kč 1.200,- Kč 

do 50 zaměstnanců 4.200,- Kč 840,- Kč 1.800,- Kč 

do 100 zaměstnanců 5.900,- Kč 1.180,- Kč 2.400,- Kč 

do 200 zaměstnanců 7.200,- Kč 1.440,- Kč 3.400,- Kč 

 Roční poplatek 

funkcionalita SMS pro 1 PC 2.900,- Kč 

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

roční poplatek v následujících letech 25 % z pořizovací ceny 

 Roční poplatek 

manažerské rozhraní SQL Ekonom 

v Power Bi 1 uživatel 
6.900,- Kč 

rozšíření licence na dalšího uživatele 300,- Kč / 1 uživatele 

roční poplatek v následujících letech 25 % z pořizovací ceny 

Roční poplatek obsahuje:

 cenu všech aktualizací systému 

SQL Ekonom a Mezd po celý rok 
2022 

 manuál pro přechod na nový rok 

 telefonickou hot-line podporu na 

dobu celého kalendářního roku 2022 
 zasílání magazínů s popisem 

novinek a aktualizací systému 

 

Cena servisní podpory obsahuje:

 technickou podporu k řešení  

 podporu spojenou s řešením 

požadavků uživatele formou e-
mailové komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

Účinnost těchto výjimek je navrhována 

s předsunutou účinností, a to již 1. dnem 1. 

kalendářního měsíce po dni i vyhlášení. 

Roční poplatek neobsahuje:

 práce technika naší společnosti při 

instalaci aktualizací 
 

Cena servisní podpory neobsahuje:

 cenu servisních zásahů v sídle 
firmy uživatele či podporu 

k systému formou vzdáleného 

připojení k databázi 
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Aplikace Můj vodoměr 
Neustále vymýšlíme, jak Vám pomoci usnadnit Vaši práci. Nyní jsme se zaměřili na naše zákazníky 

v oblasti vodného a stočného a vyvinuli jsme pro Vás novou aplikaci s názvem Můj vodoměr. Jedná se o 

webový zákaznický portál pro odběratele vodného a stočného. S touto aplikací získají Vaši odběratelé zcela 

nový pohled na veškeré svoje údaje o stavech a odečtech vodoměrů, údaje o provedených vyúčtováních za 

dodávky služeb, údaje o uhrazených zálohách a mnoho dalšího. 

Základní vlastnosti aplikace: 

 Zobrazení základních údajů vodoměru a odběrných míst 

 Zapsání vlastního odečtu vodoměru 

 Zobrazení historie odečtů 

 Grafický přehled spotřeby 

 Zobrazení faktur 

 Responzivní webová aplikace – lze použít na PC, mobilu i tabletu 

Bližší informace o této aplikaci naleznete v prospektu zde. Aplikaci Vám rádi představíme přímo u Vás či 

v sídle naší společnosti. V případě zájmu nás kontaktujte a sjednejte si s námi schůzku. 

 

  

https://www.softbit.cz/images/pdf/letak_aplikace_Muj_vodomer.pdf
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SQL Ekonom – modul Teplo 
V roce 2015 naše společnost vyvinula nový software na evidenci tepelné energie. Od té doby již uběhlo pár 

let, avšak my jsme mezi tím nezaháleli a na softwaru dále pracovali. O našich úpravách jsme Vás pravidelně 

informovali, nyní Vám však chceme představit náš modul Teplo v celé své kráse.  

Informační systém SQL Ekonom – modul Teplo slouží pro komplexní evidenci a sledování jednotlivých 

odběratelů tepelné energie a odběrných míst včetně odečtů dodávek tepla vždy za zvolené období. Systém 

je určen pro všechny společnosti i organizace zabývající se výrobou a dodávkami tepla koncovým 

zákazníkům. 

Modul Teplo má přímou vazbu na ostatní naše ekonomické moduly, např. fakturace, banka, pokladna 

i celkové účetnictví. 

Výhody systému:  

 Elektronické i manuální zpracování odečtů dodávek tepla odběratelům 

 Variabilní nastavení typů vyúčtování i období odečtů 

 Komplexní evidence všech zákazníků 

 Jednoduchá forma tvorby platebního kalendáře 

 Sledování stavbu a pohybů měřičů tepla 

 Automatická vazba na ostatní ekonomické subsystémy 

 Řada výstupních statistik v textové i grafické podobě 

 Přímá návaznost na ostatní kancelářské systémy kategorie MS Office 

Bližší informace o tomto systému naleznete v prospektu zde. V případě zájmu nás kontaktujte, rádi Vám 

modul představíme přímo u Vás či v sídle naší společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.softbit.cz/images/pdf/prospekt_dodavky-tepla.pdf
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cena softwaru 

Manažerské rozhraní SQL Ekonom 

v Power Bi 1 uživatel 
6.900,- Kč 

Rozšíření licence na dalšího uživatele 300,- Kč 

Cena roční podpory a aktualizace 

následující roky 

25 % z ceny 

softwaru bez slevy  

Výhody rozhraní SQL Ekonom v Power Bi 

 online napojení do IS SQL Ekonom – zobrazuje aktuální 
data  

 lze zobrazit jakákoliv data, která jsou v IS SQL Ekonom 

 možnost vyhledávání – pomocí filtrů 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 

 

 
Ceník SQL Ekonom v Power Bi 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 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. 

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 

GDPR – vnitropodniková 

směrnice 
od 1.900,- Kč  

Práce spojené s lokalizací 

směrnice na podmínky Vaší 

společnosti 
900,- Kč/hod 

Školení pracovníků 1.200,- Kč/hod 

Cestovní výdaje při osobních 

návštěvách 
9,- Kč/Km + 450,- Kč/hod 

strávený čas na cestě 

Konzultace pověřence pro 

ochranu osobních dat pana 

Tomáše Urbana 
900,- Kč/hod 

Certifikovaný  

pověřenec  

pro ochranu osobních dat: 

TOMÁŠ URBAN 

e-mail: tomas.urban@softbit.cz 

tel.: 603 449 244 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. 

 

mailto:tomas.urban@softbit.cz
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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.  

Nabídka obsahuje tyto služby: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník služeb GDPR 

Aktualizace 

směrnice GDPR 

pro rok 2022 

od 1.900,- Kč 

včetně zaslání 

nové směrnice 

v tištěné podobě 

Revize 900,- Kč/hod 

Školení 

pracovníků 
1.200,- Kč/hod 

Konzultace 

pověřence pro 
ochranu osobních 

dat pana Tomáše 

Urbana 

900,- Kč/hod 

Aktualizace směrnice 

Nabízíme aktualizaci směrnice podle 

Českého adaptačního zákona a 

aktuálních výkladů nařízení GDPR. 

Aktualizovanou směrnici Vám 

předáme v tištěné i elektronické 

podobě.  

 

Revize 

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. 
 

 
Školení pracovníků 

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.  

 

Ceny nezahrnují cestovní výdaje a jsou 

uvedeny bez DPH 21 %. 
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ESOP 

Účetní 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, finanční plány, analýzy a 

podnikatelské záměry 

 posouzení daňových a účetních aspektů, 

hospodářských transakcí a odborné 

semináře 

www.esop-rk.cz 

. 

 

 

 

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 

Kontakt: +420 602 120 125, nyczdenek@seznam.cz 

  +420 606 656 570, lada_burianova@centrum.cz 

. 

 

 

 

DAGMAR VAŇKOVÁ, 

D-CONSULT 

 vedení účetnictví a daňové 

evidence 

 zpracování mezd, 

poradenská činnost 

Telefon: 777 621 627 

E-mail: dconsult@guick.cz 

 

 

 

 

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.  

 

Základní filosofií společnosti AKONT AUDIT je 

poskytovat klientům ekonomické služby účetní, mzdové 

a daňové povahy v jejich celém rozsahu od metodiky 

účetnictví nebo řešení mzdových otázek, až po vlastní 

vedení účetnictví nebo zpracování mezd. 

Společnost zaměstnává auditory s osvědčením KA ČR, 

asistenty auditora, certifikované účetní pracovníky, 

daňového poradce, spolupracuje s účetními odborníky 

a právníky. 

Důraz klademe na odborný růst pracovního týmu, 

ale také na zodpovědnost, pravomoci a kompetence 

pracovníků. 

Kontakt: 

Ing. Helena Tomašíková 
jednatel společnosti, auditor, certifikovaný bilanční účetní 

602 460 397 tomasikova@akontaudit.cz 
 

Mgr. Martina Janovcová 
jednatel, daňový poradce 

604 403 093 janovcova@akontaudit.cz 
 

Michal Fiala 
vedoucí účetní sekce 

774 323 253 fiala@akontaudit.cz 

 

 

  

mailto:nyczdenek@seznam.cz
mailto:tomasikova@akontaudit.cz
mailto:janovcova@akontaudit.cz
mailto:fiala@akontaudit.cz
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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 

Kontakt:  

Ing. Zdeněk Drahorád 

Ekonomický poradce 

Trnov 32 

tel: 603/494 696, zdenek.drahorad@tiscali.cz 

Ing. Michaela Drahorádová 

Daňový poradce, č. osv. 4104 
Trnov 32 

tel: 604/254 298, michaela.drahoradova@seznam.cz 

Eva Drahorádová 

Účetní specialista 
Semechnice 92 

tel: 605/210 542, eva.drahoradova@tiscali.cz 

. 

 

 

MADIV, s.r.o. je 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 

Nabízené služby jsou poskytovány zkušenými zaměstnanci 
zpravidla v kanceláři společnosti. V návaznosti 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 

Oblast Software 

Jsme smluvním partnerem společnosti Softbit Software s.r.o. 

Rychnov nad Kněžnou IČO: 27473716, podílíme se na 
prodeji a poskytování základního hot-line následujících 

účetních a ekonomických systémů: SQL Ekonom, PC 

Ekonom, Mzdy SOFT PC. Více informací naleznete na: 

www.madiv.eu 

 

 

 

 

  

HANA VYLEŤALOVÁ 

Účetní daňová kancelář 

zajišťuje kompletní účetní servis pro 
podnikatelské subjekty v oblasti účetnictví a 

daňové evidence, poskytuje tyto služby: 

 vedení účetnictví 

 vedení daňové evidence 

 vedení personální a mzdové agendy 

 zpracování daňových přiznání 

 účetní a daňové poradenství 

Na trhu již od roku 1996, veškeré účetní práce 

jsou zajištěny odbornými pracovníky 

s daňovými poradci. 

hana.vyletalova@seznam.cz 

 

 

 

 

JMK KOLDÍN 

 vedení účetnictví, daňové evidence a 

služby daňového poradce 

Koldín 24, 564 01 Choceň, IČ: 25283537, 
DIČ: CZ25283537 

Kontaktní osoba: Marcela Kuchařová 

Telefon: 465 489 308, 604 201 106 

E-mail: marcela.kucharova@tiscali.cz 

 

 

 

 

mailto:zdenek.drahorad@tiscali.cz
mailto:michaela.drahoradova@seznam.cz
http://www.madiv.eu/
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HK AUDIT, s.r.o.,  
Velké náměstí 146,  

500 03 Hradec Králové 

Poradenská, účetní a auditorská společnost se 

sídlem v Hradci Králové.  

Ing. Zdeněk Kuča – auditor, daňový poradce a 

certifikovaný účetní, zakladatelem společnosti 

Kontakty: 
e-mail: hkaudit@hkaudit.cz 

e-mail: zdenek.kuca@hkaudit.cz 

tel.: +420 495 516 095 

mob.: +420 602 412 215 

fax: +420 495 516 095 

www.hkaudit.cz 

 

 

 

Společnost AR PROFI s.r.o. 

Poskytuje komplexní a cenově dostupné služby pro širokou podnikatelskou klientelu v oblasti účetnictví 

a ekonomického či finančního poradenství. 

V uvedených oblastech působíme od roku 1999, ale již předtím pracovníci firmy v těchto oborech samostatně 

podnikali. Během naší existence jsme získali mnoho zkušeností a spokojených zákazníků podnikajících v širokém 
spektru činností zahrnujících například sport, velkoobchod, maloobchod, pronájem nemovitostí, zprostředkování 

služeb, stavebnictví, hostinská činnost nebo různé výrobní činnosti. 

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

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 

Ceny za poskytované služby jsou smluvní s ohledem na rozsah zpracovávaných dokumentů a služeb.  

Nabízíme i osobní konzultace a přebírání dokladů v místě Vaší provozovny. V případě zájmu nás prosím neváhejte 

kontaktovat na tel. 606 742 454 nebo 602 186 176 nebo e-mailem na adrese: andrejsova@arprofi.cz nebo 

leonaprochazkova@email.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:hkaudit@hkaudit.cz
mailto:zdenek.kuca@hkaudit.cz
mailto:andrejsova@arprofi.cz
mailto:leonaprochazkova@email.cz
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NA ZÁVĚR 
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 2021 věnovali. Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a vánočních svátků, hodně zdraví, 

štěstí a úspěchů v novém roce 2022. 

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.: 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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Tým společnosti Softbit Software s.r.o. 
 

  
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 

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 

David SMEJKAL 

(tel. 603 365 779) 

 hardware 

 konzultant Vema HR, mzdy 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

Bc. Radek BERÁNEK 

(tel. 736 753 734) 

 všeobecný programátor 

 konzultant Vema HR 

 metodický konzultant 

informačních systémů 

Bc. Tomáš 

HOLÝ 

 programátor 

 konzultant 

Bc. David URBAN 

 všeobecný programátor 

Bc. Tomáš Urban 

(tel. 736 753 735) 

 administrativní pracovník 

 péče o zákazníky 
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