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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 upozorňujeme na zvýšenou hrozbu kybernetických útoků v souvislosti s ruskou agresí 

na Ukrajině, popisujeme změny ve formuláři k dani z příjmu právnických osob od roku 2021 

v programu SQL Ekonom, informujeme o změnách ve výkaznictví PAP pro rok 2022 a na závěr Vám 

poskytujeme návod k ročnímu zúčtování daně 2021 v programu Mzdy SQL. A jak je již naším zvykem, 

na konci magazínu si budete moci prostudovat nabídku našich služeb, mezi něž patří SQL Ekonom – modul 

Teplo nebo manažerské rozhraní SQL Ekonom v Power Bi. Prostor věnujeme i 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 
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Obsah magazínu 
 

Pozor na zvýšenou hrozbu kybernetických útoků!  

SQL Ekonom – aktualizace přiznání k dani z příjmu právnických osob 2021  

SQL Ekonom – aktualizace výkaznictví PAP pro rok 2022 

Roční zúčtování daně 2021 v programu Mzdy SQL 

SQL Ekonom – modul Teplo 

Manažerské rozhraní SQL Ekonom v Power Bi   

Nabídka služeb našich partnerů  

NA ZÁVĚR  

Tým společnosti Softbit Software, s.r.o.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Magazín informačního 

systému 

4 

Pozor na zvýšenou hrozbu kybernetických útoků! 
 

V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině panuje po celém světě zvýšené riziko kybernetických útoků a 

kyberšpionáže ze strany ruských hackerů, Českou republiku nevyjímaje. Jak se proti takovémuto 

nebezpečí bránit? Následující text je shrnutí těch nejdůležitějších poznatků, které zazněly v rozhovoru 

s doktorem Andrejem Lobotkou, odborníkem na ochranu osobních údajů. 

Na základě vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) 

z 25. února tohoto roku jsou kyberútoky kriticky ohroženy zejména strategické instituce 

veřejné správy, prvky kritické informační struktury, informační systémy 

základních služeb a média. Důrazně se doporučuje, aby tyto potenciální cíle co 

nejdříve zavedly příslušná bezpečnostní opatření na ochranu svých dat.  

Mezi další nejpravděpodobnější cíle hackerských útoků se řadí zdravotnická zařízení. Národní úřad ve 

svém prohlášení zmiňuje dva typy kybernetických útoků, které lze vzhledem k současné situaci nejvíce 

očekávat. Řeč je o útoku typu Distributed Denial of Service (DDoS), který spočívá v naprostém 

ochromení služby tím, že dojde k zahlcení požadavky, které daný server nebude schopen v naráz zpracovat, 

a takzvaný. Dalším typem je takzvaný ransomový útok, čímž se rozumí znepřístupnění dat jejich 

zašifrováním a požadováním „výkupného“ za jejich odblokování.  
  

Výše jmenovaným potenciálním cílům se doporučuje podrobně nastudovat zmíněné 

varování NÚKIB ze dne 25. února 2022, sp. zn. 350 - 302/2022, č. j.: 2384/2022-

NÚKIB-E/350. Jedná se o sedmistránkový dokument popisující nejčastěji používané 

techniky útoků v kyberprostoru a jak se proti nim bránit. Na pozoru by se měly mít i 

organizace, které využívají ukrajinské či ruské zpracovatele osobních údajů. Ty by měly 

veškerá tato předávání bezodkladně přezkoumat s cílem zjistit, zda je patřičným způsobem zajištěna 

jejich ochrana. 

 

 

Zdroj: Mimořádné vydání Elektronického zpravodaje pro pověřence březen/2022 

 

 

Kdo je 

útoky ohrožen 

nejvíce? 

 
 

Šíření dezinformací – lživých, klamných, falešných informací 

Další hrozbou, jež však nespadá do kategorie kybernetických útoků a kyberšpionáže, je záměrné šíření 

dezinformací týkajících se rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu. Ve snaze tomuto jevu zabránit bylo 

zablokováno celkem osm dezinformačních webů (např. Aeronet, Skrytá pravda či Protiproud). Dalšími 

komunikačními kanály, kterými se dezinformace nejčastěji šíří, jsou sociální sítě (Faceboook, Twitter), 

elektronická pošta či SMS.  

 

Jak se 

proti kyberútoku 

připravit? 
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SQL Ekonom -  aktualizace přiznání k dani z příjmu 

právnických osob 2021 
 

Za zdaňovací období roku 2021 došlo ke změnám v sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob. 

  

Níže Vám přinášíme změny ve formuláři k dani z příjmu právnických osob od roku 2021. Tento formulář 

je součástí nové verze IS SQL Ekonom 22.0.1.0, kterou si mohou vlastníci licence stáhnout a instalovat 

z našeho zákaznického webu. Součástí aktualizace je i nový tiskopis „Přiznání k dani z příjmu“ a rovněž je 

upraven Export do XML pro přenos na portál MOJE daně, jenž byl spuštěn ke dni 1. 3. 2022. 

 

Upozornění! 

Prostřednictvím portálu MOJE daně se nově budou posílat všechna přiznání (DPH, daň z příjmu atd.). 

Portál má obdobné základní ovládání jako původní portál EPO. Dále nebude možné načítat sestavené 

přiznání k dani z příjmu za rok 2021 pod verzí SQL Ekonom 22.0.0 a nižší. 

 

1. Úpravy ve formuláři přiznání k dani z příjmu právnických osob 

od roku 2021 

Formulář byl upraven tak, aby svou funkčností a podobou odpovídal novým změnám platných k přiznání 

PO od roku 2021. 

 

Vybrané změny 
 

I. oddíl – „Zákonná povinnost sestavení účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů upravených 

právem Evropské unie“ 
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II. oddíl řádek 63 – „Částky, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek 

hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. oddíl řádek 163 – „Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví“ 

 

II. oddíl řádek 319 - 319a – „Snížení daně podle § 38fa odst. 9 zákona“ a „Snížení daně podle § 38fa odst. 

10 zákona“ 
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SQL Ekonom – aktualizace výkaznictví PAP pro rok 2022 
 

Jak jsme Vás již informovali na přelomu roku, od letošního roku dochází k významné změně v účtování 

pro účetní jednotky (příspěvkové organizace), které mají povinnost sestavovat výkazy PAP.  

 

V průběhu měsíce března vydáme aktualizaci našeho informačního systému, která bude obsahovat veškeré 

změny ve výkaznictví PAP pro rok 2022, včetně automatických změn na nové pohyby PAP. 

 

Hlavní změny ve výkazech proti roku 2021 jsou v částech IV, V, VI, VII a VIII. Dále jsou zcela bez 

náhrady zrušeny výkazy IX a XVII.  

 

U části PAP IV – změny majetku došlo ke zrušení pohybů PAP 404 a 405, které se převádí na pohyb 401. 

Dále by zrušen pohyb 461, 469, 483, 419, 433, které v nastavení budeme převádět na pohyby 420 (resp. 

470). 

 

Část PAP V je stručnější o pohyby PAP 519, 569, 533, 583, 534, 584. Tyto pohyby jsou implicitně 

přeneseny na pohyb PAP 520 a 570. 

 

U části PAP VI jsou zrušeny pohyby PAP 619, 669, 633, 683, 606, 656, a pokud je uživatel používal, 

budou přeneseny v účtové osnově na pohyby 620 a 670. 

 

Část PAP VII je zmenšena o pohyby 719, 769, 733, 783, které nahradíme pohybem 720 a 770. 

 

A konečně část PAP VIII ruší pohyby 819, 869, 833, 883, které jsou nahrazeny pohybem 820 a 870. 

 

Výše uvedené náhrady za nové PAPy se provedou pouze v případech, kdy jste na původní zrušené pohyby 

PAP měli provedeno účtování v roce 2022. Upozorňujeme, že náhrady za původní pohyby nemusí být ve 

všech případech správně a je nutné k jednotlivým obratům přistupovat individuálně. 

 

Současně se zrušením jednotlivých pohybů PAP došlo i ke změnám výstupních sestav a elektronickému 

exportu na CSUÍS. 

 

Podrobnější informace naleznete v příloze článku uvedeného na našich webových stránkách (viz odkaz 

SQL Ekonom 2022 - výkaznictví PAP aktualizace (softbit.cz)). 

 

 

 

 

 

https://www.softbit.cz/aktuality/372-sql-ekonom-2022-vykaznictvi-pap-aktualizace
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Roční zúčtování daně 2021 v programu Mzdy SQL 
 

Roční zúčtování daní za rok 2021 je specifické zejména v oblasti uplatnění daňového zvýhodnění na děti. 

 

Během roku 2021 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě, ovšem s tím, že se uplatní 

tyto zvýšené slevy až při ročním zúčtování daně. 

 

Pokud tedy zaměstnanec požádá o roční zúčtování daně, je třeba v pořízení údajů pro Roční zúčtování daně 

dopočítat slevy na děti za celý rok 2021.  

 

Pro usnadnění jsme připravili funkci, která slevy dopočítá, spustíte ji tlačítkem Nahrát slevy na děti. 

 

Funkce provede dopočet daňového zvýhodnění na děti dle zadaných slev v lednu následujícího roku, tj. 

roku 2022. Dopočítání se provede dle uplatněné částky v jednotlivých měsících v porovnání se slevou 

platnou v lednu následujícího roku, suma těchto rozdílů za celý rok se doplní k jednotlivým dětem ve 

formuláři Roční zúčtování daně. Podmínkou pro správné dopočítání částek je vyplněné správné rodné 

číslo u dětí ve všech obdobích. 
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Pro správné načtení slev na děti za rok 2021 je důležité, aby rodné číslo dítěte bylo ve všech obdobích 

stejné. Proto byla připravena servisní funkce, která rodná čísla dětí zkontroluje a případně nastaví. Pakliže 

jste tuto servisní funkci nespustili, doporučujeme provést před zadáním údajů pro roční zúčtování daní, 

resp. před nahráváním slev na děti. Tato servisní funkce zjistí rozdílná RČ dítěte zaměstnance 

v jednotlivých obdobích od ledna 2021 do aktuálního období. Pokud existují rozdílná RČ, opraví je dle RČ 

zadaného v aktuálním období. Doporučujeme tuto servisní funkci spustit a provést kontrolu RČ dětí. 

Servisní funkci spusťte z nabídky NástrojeServisní funkce. 

 

Zdroj: https://www.softpc.cz/mzdy-personalistika-sql/mzdy-personalistika-sql-clanky/3252-rocni-

zuctovani-dane-2021.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.softpc.cz/mzdy-personalistika-sql/mzdy-personalistika-sql-clanky/3252-rocni-zuctovani-dane-2021.html
https://www.softpc.cz/mzdy-personalistika-sql/mzdy-personalistika-sql-clanky/3252-rocni-zuctovani-dane-2021.html
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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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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 pracovníků firmy 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) 

 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 


