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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 si můžete přečíst o novinkách ve verzi č. 21.8.0 programu SQL Ekonom, o modulu 

pro automatické zasílání SMS zpráv z programu SQL Ekonom, o přechodu SQL Ekonom pod SQL Firebird 

4.0, o manažerském rozhraní SQL Ekonom v Power Bi, dále o vývoji nových webových aplikací, také 

o naší nabídce služeb GDPR. Na závěr vám poskytneme informace o dalších službách našich partnerů 

a na závěr tohoto magazínu vám sdělíme informace ke školení SQL Ekonom 2022.  

Tolik tedy úvodem a nyní si již udělejte pohodlí a užijte si naše nové číslo magazínu Softbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Bc. Patrik Ehl 

pracovník zákaznické podpory 

Přejeme  

Vám příjemné 

čtení 
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Nový pracovník na oddělení péče o zákazníky 
Od 1. 11. 2021 k nám nastupuje nový pracovník do oddělení péče o zákazníky. Jmenuje se Patrik Ehl a 

můžete jej kontaktovat na  

Telefonním čísle: 736 753 735 

Emailu: marketing@softbit.cz 

 

Přejeme novému pracovníkovi, aby se mu u nás líbilo a práce jej bavila. 

 

Nová verze IS SQL Ekonom č. 21.10.0. 
Pro naše zákazníky jsme připravili novou verzi našeho informačního systému SQL Ekonom 

s číslem 21.10.0.  O uvolnění nové verze vás budeme informovat. 

Novou verzi si budete moci stáhnout na zákaznickém portále, webu naší společnosti www.softbit.cz 

nebo Vám ji rádi na požádání odborně nainstalujeme. Nová verze doplňuje verzi 21.8, kterou jsme vydali 

počátkem měsíce září hlavně v oblasti zpracování výkazu k dani z přidané hodnoty v režimu One Stop 

Shop. 

Podrobný manuál s popisem funkcí k této nové verzi si můžete stáhnout na zákaznickém portále 

webu naší společnosti, v sekci Příručky a manuály. 

Hlavní změny v nové verzi – jednotlivé moduly 

Obecné funkce 

 Adresář obchodních partnerů – zvětšení délky názvu, ulice a města u adres. Možnost dělení delšího 

názvu firmy na více řádků 

Účetnictví 

 Režim One Stop Shop – export dat do formátu XML 

mailto:marketing@softbit.cz
http://www.softbit.cz/
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 Úpravy ve formuláři One Stop Shop včetně tiskových sestav 

 Formulář DPH vzor č. 23 

 Číselník řad všeobecných daňových dokladů – možnost číslování ve více číselných řadách 

Vydané faktury 

 Číselník druhů položek faktur 

 Číselník řad faktur 

 Režim OSS ve vydaných fakturách 

 Z modulu vystavených daňových dokladů je nyní možné odesílat SMS 

 Odesílání SMS i z modulu upomínek, a to jak jednotlivých nebo hromadných 

 Nový vzhled tiskových výstupů faktur a dalších dokladů 

 Modul dodací listy – nová tisková sestava dodacích listů bez cen 

Banka 

 Číselník bankovních účtů s možností přebírání názvu banky a SWIFT kódu 

 Vzájemné zápočty – možnost nastavení číslování vzájemných zápočtů zejména na počátku roku 

s možností nastavení počátečního čísla vzájemného zápočtu 

Sklad 

 Symboly pro prodej režim OSS a pro prodej do třetích zemí 

 Stálý procentuální rabat ceníkové karty 

 Individuální prodejní cena 

Prodej 

 Export EDI - možnost nastavení, jaké spotřební jednotky budou exportovány 

 Možnost vytvářet doklady v režimu OSS 

 Z modulu prodejních dokladů je nyní možné odesílat SMS. 

 Nový vzhled dokladů 

Odbyt 

 Implicitní řada dokladů pro moduly odbytu – poptávky, nabídky, zakázkové listy a došlé 

objednávky 

 V modulu rezervací je možné nastavit vystavení dokladu v režimu OSS 

 Z modulu rezervací je nyní možné odesílat SMS 

 Nový vzhled dokladů 

 

 

Zasílání SMS z SQL ekonomu  
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Potřebujete jednoduše zasílat SMS zprávy z informačního systému SQL Ekonom? Nabízíme Vám 

jednoduchou možnost zasílání SMS například z těchto nabídek:  

 

Zasílat SMS můžete elektronicky nejen z těchto modulů: 

 upomínka k neuhrazeným pohledávkám po splatnosti 

 upozornění k zaslání faktury 

 oznámení o provedení odečtu vodoměru 

 upozornění obchodním partnerům na důležité akce v rámci společnosti 

 a řadu dalších   

 

Systém SQL ekonom nyní umožňuje zasílání SMS přímo z prostředí SQL ekonomu. Jedná se o propojení 

s poskytovatelem BulkGate.  

  

Nastavení funkce SMS  

Pro správné nastavení funkce SMS je nutné provést registraci. Tato se provádí na webu poskytovatele 

BulkGate, čímž dostanete 2 identifikační údaje, a to Aplikační ID a Aplikační token. 

Po registraci na webu https://www.bulkgate.com/cs/ si musíte založit v menu Moduly a API vlastní 

připojení pro SQL ekonom. Následně z vytvořeného modulu si zkopírujete údaje „Application ID“ a 

„Application Token“ do obdobně nazvaných položek v globálním nastavení SQL ekonomu. 

 

Je nutné následně do vytvořené peněženky zaslat i nějaké peníze, které budou postupně při odesílání SMS 

odečítány.  

 

https://www.bulkgate.com/cs/
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Číselník druhů odeslání  

V tomto číselníku se nastavují možnosti odesílání SMS. V podstatě se zde nastavuje, jestli SMS budou 

s diakritikou nebo bez. A také se nastavuje základní způsob komunikace. Číselník je dostupný v menu 

Adresář / Číselníky. 

 

 

  

Číselník textů SMS  

Tento číselník slouží pro nastavení šablon pro jednotlivé SMS odesílané z SQL ekonomu. Zde je možné 

nastavit i různé zástupné znaky, kdy např. u faktury je možné v místě, kam chcete zapsat částku zapsat 

znaky #k, který bude následně v dané SMS nahrazen skutečnou částkou z faktury.  
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Číselník druhů kontaktů  

V číselníku druhů kontaktů je nyní nový přepínač, kterým je nutné provést nastavení jaké druh kontaktu je 

nastaven pro SMS. Tedy pokud není žádný druh nastaven, pak systém nebude umět žádné SMS 

automaticky odesílat. Následně se tento druh musí nastavit k jednotlivým kontaktům v číselníku firem.  

 

  

 

Odeslání SMS  

Poté co je v určitém modulu možnost odeslání SMS nastavena je možné nejčastěji z menu Akce spustit 

funkci pro odeslání SMS. Sytém nejprve zjistí, na jaké telefonní čísla je možné poslání SMS a v případě, 

že je jich více zobrazí možnost výběru. Výběr můžete provést několika způsoby. Pokud chcete poslat pouze 

na jedno číslo, pak se stačí na daný kontakt postavit a zvolit OK. Pokud chcete poslat na všechny, je možné 

použití tlačítka „Na všechny“, čímž se provede označení zatržítkem v prvním zeleném sloupci seznamu. 

Následně je možné případně nějaké kontakty zrušit kliknutím na toto zatržítko.  
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Po výběru telefonních čísel se zobrazí výběr druhu odeslání a textu. Po výběru a potvrzení systém již vytvoří 

vlastní věty pro odeslání SMS a otevře se modul SMS.  

 

  

Vlastní modul SQL Ekonom SMS  
V tomto modulu se vytvoří SMS z jednotlivých modulů, případně je zde možné SMS vytvořit ručně. Zde 

se již může daná SMS nastavit k odeslání buď zápisem položky Odeslat na A, případně pomocí tlačítka 

„Odeslat SMS“, případně „Odeslat všechny SMS“. Pokud se použije pouze zápis v položce „Odeslat“ na A 

je nutné ještě spustit vlastní komunikaci pomocí tlačítka „Odešli označené“. Tímto se předá požadavek 

na odeslání SMS, kdy se jednotlivé služby propojí a zjistí, co se má odeslat, zda je dostatek prostředků 

v peněžence a pokud je vše v pořádku jsou jednotlivé SMS odeslány.  
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Ceny modulu SQL Ekonom SMS 

Nový modul je aktuálně vyvíjen našimi programátory, uvedené ceny jsou tedy pouze orientační.  

 

  
 Cena softwaru 

SQL Ekonom SMS pro 1 uživatele 2.900,- Kč 

Rozšíření licence na dalšího uživatele 199,- Kč 

Cena roční podpory a aktualizace následující roky 25 % z ceny softwaru bez slevy  

Cena jedné SMS podle operátora od 0,644 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. 
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Novela zákona o DPH od 1. 10. 2021 
Novela zákona o DPH č.355/2021 je zaměřena na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a 

zavedení systému One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících 

přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců 

zboží ze třetí země. 

Zákon o DPH č.355/2021 

 Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:   

 zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží na dálku) mezi členskými státy EU 

 zavedení limitu 10 000 EUR  

 zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země 

 dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) 

 rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).   

One Stop Shop (OSS) 

Kdo může využít OSS? 

 prodejci zboží na dálku (e-shopy) zákazníků EU 

 poskytovatelé služeb zákazníkům EU 

 provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) 

OSS slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně 

koncovým spotřebitelům (B2C) do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu 

DPH v členském státě spotřebitele. (členský stát spotřeby).  

3 režimy v OSS (režim EU, dovozní režim, režim mimo EU) 

 U jakých plnění je možné odvádět DPH přes OSS? 

 Přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU (režim EU) 

 Poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU 

(režim EU) 

 Dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci 

jednoho členského státu (režim EU) 

 Prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU 

(dovozní režim) 

 Poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) 

v EU (režim mimo EU)  

 Správcem daně zvláštního režimu jednoho správního místa je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, 

Územní pracoviště pro Brno  

 §110p Přihláška k registraci (do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce)    

 

Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění je zde. 

 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-mezinarodni-spoluprace-a-dph/OSS-rezim-EU_Jak-vyplnit-zadost-o-registraci.pdf
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Finanční správa zveřejnila návod podání přiznání v režimu OSS, které bude za 3. čtvrtletí, resp. jeho část 

podáváno do konce října.  

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-mezinarodni-spoluprace-a-dph/Jak-vyplnit-DAP-v-

OSS-rezim-EU.pdf 

Vydaná vyhláška č.358/2021 obsahuje nový formulář přiznání DPH, vzor č. 23 vč. vysvětlivek, které 

odpovídají úpravě, která v rámci EU platí již od 1. 7. 2021. 

Možnosti elektronického podání:  

https://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/strucny-prehled 

 

V průběhu měsíce října bude vydána aktualizace SQL Ekonom ve verzi 21.10, která bude umět i vlastní 

export dat pro DAP v režimu OSS EU a obsahovat přiznání k DPH ve vzoru č. 23. 

 

Inventarizace majetku pomocí čárového kódu 
Chcete jednoduše zpracovávat inventarizaci majetku pomocí čárového kódu? Zjednodušte si každoroční 

náročnou práci. Nabízíme Vám modul pro mobilní inventuru majetku s využitím čárového kódu. 

Více se dozvíte v následujícím článku.  

Funkce inventarizace majetku pomocí čárového kódu 

 automatizovaná tvorba čárového kódu 

 modifikovatelný tisk čárového kódu na běžných i speciálních tiskárnách pro tisk čárových kódů 

 inventura majetku pomocí přenosného terminálu pro sběr dat 

 zjednodušení a zpřehlednění evidence majetkových karet 

 snížení možného rizika chyby při evidenci pohybů na všech typech majetku 

 

Snímač čárových kódů 

Snímač čárových kódů je prostředek k urychlení inventury majetku. Jeho využití 

je jednoduché, stačí namířit na snímač na určitý čárový kód, stisknout tlačítko a 

jednotlivé informace se již načtou do systému.  

 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-mezinarodni-spoluprace-a-dph/Jak-vyplnit-DAP-v-OSS-rezim-EU.pdf
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-mezinarodni-spoluprace-a-dph/Jak-vyplnit-DAP-v-OSS-rezim-EU.pdf
https://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/strucny-prehled
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Tiskárna čárového kódu 

Tiskárna čárového kódu slouží k jednoduchému tisku čárových kódů. 

Samotná tiskárna funguje na podobném jako klasické tiskárny, které má 

skoro každá domácnost. Tiskárna je propojena s PC a ovládá se buď 

přímo přes samotnou tiskárnu, nebo přes počítač. Jediným hlavním 

rozdílem je ruličkový papír, který se při vytištění daného čárového kódu 

odtrhne. 

 

Popis řešení 

Software je jednoduše propojen s mobilní aplikací EMA firmy Bartech, která pokrývá problematiku 

inventarizace majetku pomocí čárových kódů. Systém využívá mobilní terminály se systémem Android, 

které slouží ke sběru dat. Nasnímaná data slouží jako podklad k vyhodnocení inventury s následným 

vytvořením inventurních výstupů. 

Funkcionalita: 

- Každá majetková karta obsahuje jednoznačný čárový kód s možností jeho automatického 

generování 

- Tisk štítků s čárovým kódem na majetkové karty včetně místního seznamu místností s čárovým 

kódem  

- Průběžná okamžitá inventarizace veškerého majetku po místnostech 

- Možnost zpracování více dílčích inventur najednou 

- Jednoduchá oboustranná komunikace s aplikací EMA pro mobilní inventuru majetku 

- Rychlé vyhodnocení inventur majetku se zobrazením chybějících karet  

- Jednoduché párování záměn majetku mezi jednotlivými místnostmi 

- Uložení výsledků inventury do modulu SQL Ekonom Majetek pro další vyhodnocení 
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Majetková karta s čárovým kódem. Systém zpracovává všechny předměty, které mají přiřazen čárový kód. 

Ten lze zapsat ručně, nebo ho nechat automaticky vygenerovat programem. 

 

 

Aplikace EMA – komunikační rozhraní na počítači. Z tohoto místa se provádí načtení karet pro inventuru 

z programu SQLEkonom. Majetkové karty zde lze prohlížet, a po synchronizaci s mobilním terminálem i 

předzpracovat inventuru. Dále se zde exportuje soubor s načtenými čárovými kódy do programu 

SQLEkonom. 
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Mobilní terminál – seznam karet na lokaci (místnosti). Při snímání čárových kódů se nalezené karty 

zobrazují jako inventarizované. U předmětů nenalezených, nebo nevratně poškozených lze zakliknout údaj 

Vyřadit. Tyto karty pak budou v programu SQLEkonom automaticky vyřazeny z evidence. 

 

 

SQLEkonom – komunikace s programem EMA, importované čárové kódy 

 

Subsystém Mobilní inventura majetku pomocí čárových kódů je určena pro všechny organizace s větším 

množstvím karet, kterým významně ulehčí a urychlí každoročně prováděnou inventuru. 
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Školení k SQL Ekonom 2022 
Po roční přestávce jsme se rozhodli, že pro Vás připravíme opět naše tradiční školení k programu SQL  

Ekonom. Jak ale zjišťujeme vzhledem k epidemiologické situaci, reálné školení někde 

v příjemném prostředí školící místnosti v pěkném hotelu budeme muset vyměnit za 

elektronické školení.  V tomto okamžiku pro Vás máme tato data k našemu školení, která 

jak věříme, budou již platná. 

Tabulka s informacemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestože bude probíhat školení formou online konference, budeme odpovídat na vaše dotazy vždy až po 

skončení určité části školení. 

Pro registrované účastníky školení budeme zasílat video ze školení k možnému dalšímu zhlédnutí. O 

dalších podrobnostech k našemu školení Vás budeme informovat v průběhu dalších týdnů formou 

webových stránek a emailových zpráv.  

Termín 30. 11. 

2021  
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Informační systém SQL Ekonom a přechod pod SQL 

Firebird 4.0 
V roce 2016 jsme vyvinuli novou verzi ekonomického systému 

SQL Ekonom, která je kompatibilní s verzí SQL serveru Firebird 

3 a nově i 4. 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 zbývajících našich zákazníků do prosince 

roku 2021. 

Zákazníky s verzí Firebirdu 2.5 budeme postupně kontaktovat v průběhu roku 2021 

a domlouvat termín převodu na novou verzi 4.0. 

Doporučujeme nasazení této verze i s ohledem na ochranu osobních údajů, neboť Firebird 3.0 a 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.   

Výhody verze Firebird 3.0

 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 

 

 

 

 

Firebird 4  

 

Verze databáze je zobrazena v tomto okně. 
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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 tak, 

abychom Vás zastupovali u případného soudu. Věřím, že s naší pomocí se těmto událostem však 

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 2020 

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.  

Za celý kolektiv zaměstnanců naší společnosti Vám přeji hezký den a hodně sil 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) 

 prokurista 

 ekonom 

 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. Patrik EHL 

(tel. 736 753 736) 

 péče o zákazníky 

 administrativní pracovník 

 

Bc. Tomáš HOLÝ 

(tel. 602 627 247) 

 vývojář webových 

aplikaci 

 konzultant 

Bc. David URBAN 

(tel. 731 490 671) 

 všeobecný programátor 


