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Vážení uživatelé našich informačních systémů, 

 

připravili jsme pro Vás nové vydání našeho SOFTbit magazínu, v němž Vás informujeme o veškerých 

událostech a novinkách nejen v naší společnosti. 

V tomto čísle Vás seznamujeme s novinkami v našem informačním systému SQL Ekonom, které 

s sebou přinesla nedávno vydaná verze číslo 22.4.0. Dále se budete moci dočíst o možnosti odložení 

platby DPH u vybraných subjektů a prominutí záloh na daň silniční z důvodu mimořádné situace, 

aktuálních cenách elektronické spisové služby Munis ERMS a zvýšení ceny za kilometr cestovného. 

Nezapomínáme ani na výčet aktuálních novinek v programu Mzdy SQL od společnosti SOFT-PC. A 

jak je již naším zvykem, na konci magazínu budete moci zhlédnout nabídku našich služeb, jako je například 

manažerské rozhraní SQL Ekonom v Power Bi. Značný prostor věnujeme též nabídce služeb našich 

obchodních partnerů. 

 

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

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 Bc. Tomáš Urban 

 pracovník zákaznické podpory 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Přejeme  

Vám příjemné 

čtení 



 

 

Magazín informačního 

systému 

3 

Obsah magazínu 
 

Novinky v IS SQL Ekonom 2022 – verze 22.4.0 

Odložení platby DPH u vybraných subjektů a prominutí záloh na daň silniční  

Odložení platby DPH u vybraných subjektů 

                    Prominutí záloh na daň silniční 

Aplikace Munis ERMS – spisová služba 

Zvýšení ceny za kilometr cestovného 

Nové funkce programu Mzdy SQL SOFT PC 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (verze č. 3.1.6.9-10) 

                    Srážky ze mzdy – navýšení normativních nákladů (verze č. 3.1.6.11) 

Manažerské rozhraní SQL Ekonom v Power Bi   

Nabídka služeb našich partnerů  

NA ZÁVĚR  

Tým společnosti Softbit Software, s.r.o.  
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Novinky v IS SQL Ekonom 2022 – verze 22.4.0 
 

Přinášíme Vám novou aktualizaci informačního systému SQL Ekonom – verze 22.4.0. V aktualizaci 

naleznete řadu novinek a úprav v jednotlivých modulech účetnictví, došlých i vydaných faktur, pokladny, 

skladů. 

 

Hlavní změny v této verzi: 

 rozvaha dle zakázek 

 výkaz rozvahových účtů dle obchodního případu 

 výkazy neziskové organizace ve zkráceném rozsahu 

 aktualizace výkaznictví Intrastat 

 výkaznictví PAP 2022 

 dodavatelské faktury a pokladna - aktualizace finanční kontroly 

 dodavatelské faktury a pokladna - vazba na evidenci dokumentů a smluv 

 pokladna - hlídání limitu v pokladně 

 banka - žurnál změn v číselníku bankovních účtů 

 kontrola nespolehlivý plátce DPH a komunikace s ARESem - aktualizace komunikačního rozhraní 

 adresář - agenda jednání s obchodními partnery 

 sklad - doplnění implicitní sazebník pro Intrastat 

 odbyt - barva pozadí zakázkových listů  

 odeslané objednávky - celková hodnota objednávky s možností v haléřích 

 teplo - změny v ročním vyúčtování dodávky tepla 

 oprava dlouhého názvu obchodního partnera v sumáři salda při platbách 

 a řada dalších 

 

Novou verzi si můžete sami stáhnout po přihlášení na zákaznickém portále zde včetně manuálu, nebo Vám 

ji na požádání rádi odborně nainstalujeme. 

 

Instalaci nové verze provádějte sami pouze v případě, že nemáte v programu nastaveny specifické 

úpravy. 

 

Uživatelé, kteří mají specifické úpravy od naší společnosti, žádáme o konzultaci k instalaci 

nové verze s pracovníkem naší společnosti, který o Vás pečuje. 

 

Verze je povinná pro organizace, které zpracovávají výkaznictví PAP nebo podklady pro toto 

výkaznictví. 

 

Přejeme Vám příjemnou práci s programem! 

 

Uvolnění nové 

verze 

30. 3. 2022 

https://www.softbit.cz/zakaznicky-portal
https://www.softbit.cz/images/manual/Manual_SQL_Ekonom_verze_2240.pdf
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Odložení platby DPH u vybraných subjektů a prominutí 

záloh na daň silniční 
 

Dne 24. března 2022 bylo ve finančním zpravodaji č. 6 (kompletní text naleznete zde) vydáno rozhodnutí 

o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné situace. Toto prominutí se vztahuje 

k vybraným subjektům plátců DPH a poplatníkům daně silniční. 

 

Níže uvedené informace k této problematice jsou převzaty od společnosti ESOP účetní a daňová 

kancelář, s. r. o. 
 

Odložení platby DPH u vybraných subjektů 
 

V souvislosti s růstem cen pohonných hmot rozhodl ministr financí o prominutí úroku z prodlení, který 

by vznikl na dani z přidané hodnoty za období únor až srpen 2022 resp. první a druhé čtvrtletí, za 

podmínky, že k úhradě dojde nejpozději do 31. 10. 2022. 

 

Tato možnost se však týká pouze subjektů, jejichž příjmy pochází z podnikání v oblasti dopravy a 

využití platby je nutné oznámit příslušnému finančnímu úřadu obecnou písemností s uvedením, že 

převažující příjmy plynou z podnikání v oblasti dopravy. 

 

Nedochází k faktickému prominutí platby DPH, pouze nebudou finanční správou nedoplatky a 

příslušenství v podobě úroků z prodlení vymáhány do 31. 10. 2022, kdy je stanovena náhradní 

splatnost daně.   

 

Prominutí záloh na daň silniční 
 

V rámci finančního zpravodaje došlo také k prominutí záloh na daň silniční, které jsou splatné  

19. 4., 15. 7., 17. 10. a 15. 12. 2022. Není nutné tedy zálohy na daň silniční v těchto termínech hradit.  

 

V rámci připravované novely je zatím avizováno plošní zrušení daně silniční u vozidel do 12 tun. 

Situace u vozidel nad 12 tun a přívěsných vozíků je zatím nejasná. Změna by měla být aplikována 

zpětně i pro zdaňovací období roku 2022 (pozn.: Jakmile budou známy bližší informace, uvedeme je 

v některém z příštích magazínů.).  

 

Hromadné prominutí záloh tak představuje nejhospodárnější a nejefektivnější cestu, jak předejít tomu, aby 

docházelo ke zbytečné úhradě záloh a jejich následnému vrácení. 

 

 

 

https://mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2022/financni-zpravodaj-cislo-6-2022-46908/
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Aplikace Munis ERMS – spisová služba 
 

Pro naše zákazníky z řad příspěvkových a jiných státních organizací jsme připravili nabídku elektronické 

spisové služby Munis ERMS. Níže sdílíme letáky od společnosti Triada, jež tuto službu blíže představují. 
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Níže uvádíme ceník elektronické spisové služby Munis ERMS platný od 1. 11. 2021. Ceny jsou uvedeny 

bez DPH 21 %.  

2 Počet licencí odpovídá počtu lokálních instalací s možností použití díla maximálně jedním uživatelem ve 

 stejném čase, nebo počtu přístupových míst, ze kterých lze dílo použít. 

 

 

Na požádání Vám aplikaci rádi představíme a zajistíme k ní i komplexní servis. Neváhejte nás v 

případě Vašeho zájmu kdykoli kontaktovat. 
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Zvýšení ceny cestovného od 1. 4. 2022 
 

Vzhledem k výraznému zvýšení cen za pohonné hmoty jsme nuceni od 1. 4. 2022 zvýšit cenu za kilometr 

cestovného ze stávajících 9,- Kč na 10,- Kč (viz tabulka níže). 

 

Dále u paušální částky cestovného po Rychnově nad Kněžnou zvyšujeme cenu z 80,- Kč na 90,- Kč. 

 

Popis služby Základní sazba/hod. 

Sazba pro společnosti 

se servisní 

smlouvou/hod. 

cestovné vozem 10,- Kč 10,- Kč 

cestovné po Rychnově nad Kněžnou 90,- Kč 90,- Kč 
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Nové funkce programu Mzdy SQL SOFT PC 
 

Níže uvádíme výčet nových funkcí, které byly přidány do programu Mzdy SQL SOFT PC ve verzích  

číslo 3.1.6.9-10 a 3.1.6.11 (datum vydání březen a duben 2022). Veškerý text je převzat z webu společnosti 

SOFT-PC. 

 

Verze č. 3.1.6.9-10 

Oznámení o nástupu do zaměstnání 
 

V této verzi došlo k implementování nového formuláře ONZ - oznámení o nástupu do zaměstnání pro 

ČSSZ (platnost od 1. 4. 2022). Novinkou je zejména předávání dalších údajů u odhlášky, kdy se předávají 

údaje jako např. průměrný výdělek, údaje o odstupném apod. Program automaticky vyhodnotí případné 

podání dle původních pravidel, např. pokud se přihlašuje pracovní poměr vzniklý před 1. 4. 2022 a dříve, 

kdy je např. vyžadováno vyplnění kódu zdravotní pojišťovny. Bylo rovněž přidáno tlačítko "Kontrola 

údajů", které provede základní kontroly pro vyplnění údajů dle zadaného Typu Akce. Více informací o 

novém formuláři ONZ naleznete na stránkách ČSSZ zde.  

 

Verze č. 3.1.6.11 

Srážky ze mzdy – navýšení normativních nákladů 
 

Začátkem roku 2022 byla schválena novela zákona č 177/1995 Sb. o státní sociální podpoře, která 

dle §26a navyšuje normativní náklady na bydlení. Na základě nynějšího doporučení odborníků v zájmu 

jednotného postupu byl proveden upgrade částky normativních nákladů na bydlení na částku 7935Kč ve 

všech obdobích roku 2022. Více podrobností najdete v článku zde.  

  

 

 
 

 

 

 

 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/onz_2022
https://www.softpc.cz/mzdy-personalistika-sql/mzdy-personalistika-sql-clanky/3311-srazky-ze-mzdy-navyseni-normativnich-nakladu-zaverecne-stanivisko.html
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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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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  
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mailto:andrejsova@arprofi.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 pracovníků firmy Vám přeji hezký den a též hodně štěstí a sil v této nelehké době. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 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 
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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 


