Manuál SQL Ekonom
verze 22.4.0

Vážení uživatelé našich ekonomických informačních systémů,
přinášíme Vám novou aktualizaci informačního systému SQL Ekonom ve verzi 22.4.0.
V aktualizaci naleznete řadu novinek a úprav v jednotlivých modulech účetnictví, došlých i
vydaných faktur, pokladny, skladů.
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Účetnictví
Rozvaha – dle zakázek
V nabídce účetních sestav je doplněn výstup v podobě rozvahy podle účetních zakázek. Výstup je
obdobný jako u sestavy podle organizačních středisek.

Obrázek 1: Rozvaha dle zakázek

3

Manuál SQL Ekonom
verze 22.4.0

Obrázek 2: Rozvaha dle zakázek – tiskový výstup
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Rozvaha – dle obchodního případu
Do nabídky tiskových výstupů z účetnictví je doplněn přehled rozvahových účtů dle obchodních
případů. Na rozdíl od rozvahy podle středisek a zakázek je výstup dopočítáván z obratů. Ve výstupním
přehledu jsou obraty rozvahových účtů dle obchodního případu samostatně sčítány za aktuální účetní
rok i v nápočtu od počátku včetně obratu předchozích účetních let.

Obrázek 3: Rozvahové účty dle obchodního případu
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Obrázek 4: Rozvahové účty dle obchodního případu – tiskový výstup

Obrázek 5: Obraty na účtech dle účtů s obchodním případem
V nabídce obratů na účtech u tiskových výstupů v účetnictví jsme doplnili sestavu Obraty na účtech dle
účtů s obchodním případem. Sestava je shodná s již existující dle účtů, ale je zde přidán navíc údaj
obchodní případ. Naopak zde chybí údaj souvztažný účet, středisko a zakázka.
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Plán – export dat do formátu Gordic 56G
V nové verzi je doplněn export plánu do formátu věty 56G Gordic. Elektronický export využívají
příspěvkové organizace pro zaslání schváleného plánu na nadřízený úřad (zpravidla kraj).
Při exportu je možné zvolit složku a název souboru, ve kterém budou data plánu uložena.

Obrázek 6: Plán – export dat do formátu Gordic 56G
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Výkaz zisku a ztráty – neziskové organizace – ve zkráceném rozsahu
Nová verze obsahuje výkaz zisku a ztráty pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu. Zpracování
výkazu je stejné jako u verze v plném rozsahu. Liší se pouze formátem tiskového výstupu.

Obrázek 7: Výkaz zisku a ztráty pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu – tiskový výstup
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Rozvaha – neziskové organizace – ve zkráceném rozsahu
V nové verzi je obsažena i rozvaha pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu. Zpracování výkazu
je stejné jako u verze v plném rozsahu. Liší se pouze formátem tiskového výstupu.

Obrázek 8: Rozvaha pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu – tiskový výstup
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Výkaznictví PAP 2022
Nová verze výkaznictví PAP je připravena pro příspěvkové organizace, které mají povinnost sestavovat
i tyto výkazy v rámci svých účetních uzávěrek.

Obrázek 9: Výkaznictví PAP pro rok 2022
Pro rok 2022 jsou z PAPů vypuštěny výkazy IX a XVII. Dále v částech IV, V, VI, VII a VIII jsou zrušeny
některé pohyby PAP.
U částí 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 a v nastavení je budeme převádět na pohyby 420
resp. 470.
Část PAP V je stručnější o pohyby PAP 519, 569, 533, 583, 534, 584 a 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 a jsou nahrazeny pohybem 820 a 870.
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Aktualizace SQL Ekonom má již zabudovány tyto změny ve výkazech a při aktualizaci dat je zpětně
upraví v pořízených účetních obratech.
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.
V nové verzi jsou rovněž upraveny tiskopisy jednotlivých částí výkazů PAP a rovněž export na CSÚIS ve
formátu XML.
Po provedení aktualizaci si proveďte tyto operace v účetním roce 2022:
 Přepočet pohyby PAP – funkci naleznete v nabídce Výkazy PAP
 Přepočtené obraty si zkontrolujte v nabídce Obraty na účtech pomocí sestavy Obraty dle
kódů a pohybů PAP – sumář. V dané sestavě již nesmí figurovat zrušené pohyby PAP

Výkaznictví PAP do roku 2021 zůstává beze změny.

Výkaznictví Intrastat 2022
Ve výkaznictví Intrastat pro rok 2022 jsme doplnili do nové verze některé nové údaje, které je povinnost
předávat:
 DIČ partnera – je naplňováno pouze u vývozu
 Země původu – vyplňuje se nově jak u dovozu, tak i u vývozu
 Množství v doplňkové měrné jednotce – pokud je vyšší jak 1, potom se zaokrouhluje na celé
číslo
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Dodavatelské faktury
Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny
V nové verzi je provedena úprava zpracování finanční kontroly. U jednotlivých schvalovatelů je nově
ukládáno jméno uživatele namísto uživatelského jména. Program nově ruší, nebo naopak doplňuje
jméno uživatele podle přepínačů Ano/Ne.

Obrázek 10: Dodavatelská faktura se změnami ve finanční kontrole pro příspěvkové organizace
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Dodavatelská faktura – párování se smlouvou
Ve formuláři záznamu dodavatelské faktury jsme doplnili do nové verze nově možnost záznamu čísla
smlouvy ve vazbě na tabulku dokumentů. Dodavatelské faktury lze tedy nově párovat nejen na
objednávky, ale i na smlouvy. Podmínkou pro párování na smlouvy je vlastnění modulu Dokumenty.

Obrázek 11: Dodavatelská faktura s možností párování na obchodní smlouvu
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V daňových dodavatelských fakturách byly doplněny nové údaje Uhrazeno Kč a Zbývá k úhradě Kč u
odečtené zálohové faktury na faktuře vyúčtování zálohy.

Obrázek 12: Vyúčtování zálohové faktury – nové údaje
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Banka
Číselník bankovních účtů - žurnál změn
Do číselníku bankovních účtů jsme nově doplnili žurnál změn, ve kterém je možné jednoduše zjistit
historii změn podle uživatelů v tomto číselníku.

Obrázek 13: Bankovní účty s možností zobrazení změn formou žurnálu
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Pokladna
Pokladní kniha – změny ve finanční kontrole
V nové verzi je provedena úprava zpracování finanční kontroly. U jednotlivých schvalovatelů je nově
ukládáno jméno uživatele namísto uživatelského jména. Program nově ruší nebo naopak doplňuje
jméno uživatele podle přepínačů Ano/Ne.

Obrázek 14: Pokladní doklad se změnou ve finanční kontrole pro příspěvkové organizace
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Pokladna – párování se smlouvou
Ve formuláři záznamu pokladního dokladu jsme doplnili do nové verze nově možnost záznamu čísla
smlouvy ve vazbě na tabulku dokumentů. Pokladní doklady lze tedy nově párovat nejen na objednávky,
ale i na smlouvy. Podmínkou pro párování na smlouvy však je vlastnění modulu Dokumenty.

Obrázek 15: Pokladní doklad s možností párování na obchodní smlouvu

17

Manuál SQL Ekonom
verze 22.4.0

Pokladna – hlídání limitu v pokladní knize
Pokladna je nově doplněna o funkci pro hlídání maximálního limitu hotovosti v jednotlivých pokladních
knihách. Funkce obsahuje údaj limit v měně v číselníku pokladně. Limit se nastavuje podle měny, ve
které je pokladní kniha vedena. Pokud nechceme limit hlídat, nastavíme nereálnou částku (např.
milion).

Obrázek 16: Číselník pokladen – nastavení maximálního limitu v pokladně
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Při zápise pokladních dokladů následně program upozorňuje po uložení pokladního dokladu na přesah
nad maximální limit.

Obrázek 17: Pokladní doklad – hlídání maximálního limitu v pokladně
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Adresář
Jednání s obchodními partnery
V nové verzi je rozšířena možnost zápisů z jednání. Ve stávající verzi byla možnost zápisu z jednání
pouze přímo v adresáři firem v záložce Poznámky. V současné verzi je tato funkčnost rozšířena a je
k tomu vytvořen i nový modul. Tento modul automaticky převzal všechna jednání zapsané v adresáři
firem. Nyní je možné i zpětně tato jednání libovolně doplnit o nové informace.

Obrázek 18: Jednání s obchodními partnery (nový modul)
V tomto novém modulu je možné evidovat jednotlivé jednání i s případným zápisem tohoto jednání.
Jsou zde i nové číselníky typu jednání a stavu jednání.

Komunikace s registry nespolehlivého plátce, Credit Check
V nové verzi byla upravena funkce načítání z internetových registrů, které od 1. 3. 2022 začaly používat
šifrované spojení.
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Povolení přidávat dokumenty i k úkolům od jiných uživatelů
V nastavení práv uživatelů je možné nyní aktivovat povolení pro vkládání dokumentů i k úkolům jiných
uživatelů. Do současné verze systém ostatním uživatelům umožňoval pouze zapsat řešení úkolu a
nebylo možné k úkolu přidat nějaký dokument, který s tímto úkolem nějak souvisel.

Obrázek 19: Povolení vkládání dokumentů do úkolů jiných
uživatelů
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Sklad
Implicitní sazebník instrastatu dle druhu materiálu
V číselníku druhů materiálu je nyní možné zadat implicitní sazebník intrastatu, který bude automaticky
při zadání nové položky v ceníku materiálu přidělen. Také je možné přes pravé tlačítko myši spustit
automatickou změnu sazebníku v ceníku materiálu. POZOR, tato funkce přepíše všechny i již zadané
sazebníky v ceníku materiálu u daného druhu, z jakého je daná funkce spuštěna.

Obrázek 20: Číselník druhů materiálu – automatická změna sazebníku
v ceníku materiálu

Účetní doklad skladu
Účetní doklad vytvářený ze skladu nyní jako datum prvotního dokladu u zaokrouhlení používá poslední
den daného účetního období.
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Odbyt
Barva pozadí zakázkových listů
V číselníku stavů zakázek je nyní možné provést i změnu nastavení barvy pozadí řádku. Následně se
toto nastavení použije v zakázkových listech v případě, že daný stav zakázky nastavíte.

Obrázek 21: Stavy zakázek – změna nastavení barvy pozadí

Odeslané objednávky
V odeslaných objednávkách nyní systém v hlavičce zobrazuje celkovou částku nezaokrouhlovanou na
celé koruny jako dosud. Nyní je částka sčítána na haléře.

Zakázkové listy
V případě, že objednávku generujete ze zakázkového listu, případně v objednávce ručně přiřadíte
položku zakázkového listu, pak systém umožní zobrazit informace o objednávce. Je možné na položce
zobrazit datum objednání, datum vykrytí, termín dodání, kolik MJ bylo objednáno a kolik ještě zbývá
vykrýt.
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Roční vyúčtování tepla
Příprava odečtů k vyúčtování
Roční vyúčtování je možné spustit až po zadání a kontrole 12. období daného roku.
Roční vyúčtování se provádí v menu Teplo - Odečty měřidel - Roční vyúčtování. Po zvolení roku se při
prvním otevření zobrazí prázdná tabulka. Zde se nejprve zvolí funkce pod tlačítkem Načti. Po potvrzení
systém načte jednotlivé výměníky, které měly alespoň jeden odečet v daném roce.

Obrázek 22: Roční vyúčtování tepla
Systém v daném okně zobrazuje jednotlivé řádky barevně. Pokud si barvy sami nezměníte, pak zelenou
barvou jsou řádky, které ještě nemají zadán nějaký odečet. Červeně se pak zobrazují řádky, které mají
rozdíl mezi nahlášenou a skutečnou spotřebou více jen 15%. Tedy ty výměníky, které se počítají
složitějším výpočtem.
Po vygenerování jednotlivých výměníků je možné ihned zadávat v položkách nahlášenou spotřebu SV
TV a případně využít i položku poznámky. Zde existuje také barevné rozlišení, nezadané položky mají
zelenou barvu a případně modré položky jsou fakturační místa, která se následně již nepřepočítávají.
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Po vygenerování jednotlivých výměníků je možné ihned zadávat v položkách nahlášenou spotřebu SV
TV a případně využít i položku poznámky. Zde existuje také barevné rozlišení, nezadané položky mají
zelenou barvu a případně modré položky jsou fakturační místa, která se následně již nepřepočítávají.

Obrázek 23: Roční vyúčtování tepla – položky
Poté, co jsou zadány všechny položky všech výměníků, je možné provést uložení vyúčtování do
systému. Toto se provádí pomocí tlačítka Ulož vyúčtování. Tím se provedou všechny přepočty do
původních odečtů a provede se také přecenění všech odečtů v daném roce podle nastavených
skutečných cen (viz další text).
Provedením popsaných úkonů jsou odečty připraveny k vyúčtování.
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Nastavení programu pro vystavení faktur
Číselník cyklů
Pro správnou funkčnost ročního vyúčtování musí být v číselníku cyklů správně nastaven údaj Druh
vyúčtování. Ten nabývá hodnot F pro fakturační zákazníky a Z pro zálohové. Fakturační zákazníci jsou
ti, kterým se spotřeba fakturuje měsíčně a ve vyúčtování se provádí přecenění vyfakturovaných odečtů
na novou cenu. Pokud se některým zákazníkům vyúčtování nedělá, pak musí být přiřazeni cyklu, ve
kterém je údaj Druh vyúčtování nastaven na B.
Odběrná místa musí mít správně přiřazené cykly.
Dalším důležitým údajem je zde Provádět roční vyúčtování TV. Pokud odběrná místa v tomto cyklu
mají vstupovat do přepočtů spotřeby teplé vody, je třeba nastavit A, v opačném případě pak N.

Obrázek 24: Číselník cyklů
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Číselník sazeb
Pro správnou funkčnost je třeba dále nastavit cenu pro vyúčtování v číselníku sazeb (údaje Vyúčtování
cena mj byty a nebyty) a také druhy položek faktur pro vyúčtování (na obrázku údaje označeny
červeně).
Pozor na údaj Druh rezervovaný příkon (vlevo dole), který musí být nastaven na jiný kód než všechny
druhy účtování na obrázku nad ním.

Obrázek 25: Vyúčtování fakturačních zákazníků

Parametry pro vyúčtování
Na faktuře vyúčtování se tiskne mimo jiné i text o způsobu případné reklamace. Tento text je nutné
nastavit v nabídce Teplo – Akce – Parametry pro vyúčtování na záložce Text do vyúčtování. Text lze
např. zpracovat ve Wordu a pak jednoduše převzít do programu přes schránku Windows.
Uživatelé, kteří nemají v odečtech historii za poslední minulý a předminulý rok, která je povinnou
součástí přílohy vyúčtování, ji musí zadat ručně. V odběrných místech k tomu slouží dolní záložka
Spotřeby minulé roky. Je třeba nastavit každou komoditu zvlášť, a to v měrných jednotkách, ve kterých
budou jednotlivé složky odběrného místa vyúčtovány.

Obrázek 26: Vyúčtování fakturačních zákazníků
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Pokud jsou v databázi odečty za minulé roky, pak si program bere historii spotřeby automaticky
z odečtů a není třeba to nijak řešit.

Náklady na palivo a nakoupenou elektrickou energii

Obrázek 27: Číselník výměníků
Do číselníku výměníků je třeba dopsat na záložku Náklady na palivo za rok vyúčtování náklady na
měrnou jednotku tepla. Hodnoty vstoupí do přílohy k vyúčtování.

Vystavení faktur vyúčtování
Vyúčtování fakturačních zákazníků se provádí v nabídce Teplo – Odečty měřidel – Odečty měřidel.
Vyúčtování se vystaví v řadě, která je zadána v odběrných místech (na hlavní záložce uprostřed dole –
Řada faktur vyúčtování).
Nejprve je nutné připojit k odečtům případné nevyúčtované zálohy. Postup je stejný jako u měsíční
fakturace, tj. v odečtech přes tlačítko Akce spustit Odečti zálohy hromadně, případně individuálně pro
jeden odečet Odečti zálohy pouze k aktuálnímu odečtu.

28

Manuál SQL Ekonom
verze 22.4.0

Po kontrole nastavení je třeba označit odečty k fakturaci přes tlačítko Akce a nabídku Označ hromadně
odečty pro fakturaci. Zde je třeba zadat rozmezí období pro označení odečtů (1 – 12) a Cyklus. Pozor,
údaj Označ odečty pro roční vyúčtování musí být zakliknutý jako na obrázku níže. Pokud by nebyl,
označení odečtů by proběhlo jen pro běžnou měsíční fakturaci.

Obrázek 28: Zadání rozmezí období pro označení
odečtů k vyúčtování
Tato funkce všechny odečty vyhovující podmínce označí k vyúčtování, tj. údaj Hromadné roční
vyúčtování vyplní znakem A, a tyto odečty vstoupí do vyúčtování. Přepínač lze ručně v mřížce editovat.
Odečty, které mají v tomto údaji N, nebudou vyúčtovány.

Obrázek 27: Odečty označené k vyúčtování
Tedy např. jestliže zákazník během roku ukončil odběr, potom zda se mu vystaví, nebo nevystaví
vyúčtování, je zcela v režii obsluhy. Ta může ručně z vyúčtování vyjmout odečty daného zákazníka.
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Fakturace se spustí akcí Vystav fakturu – vyúčtování. Program se zeptá na rok a měsíc vyúčtování,
Cyklus (zadat buď číslo cyklu, nebo nechat prázdné – pak se vyúčtují odečty za všechny cykly) a dále na
Datum vystavení faktury a Datum zdanitelného plnění.

Obrázek 28: Vystavení faktur vyúčtování tepla
Tyto kroky jsou stejné jako při vystavování měsíčních faktur a funkce také vytvoří faktury obdobně jako
v běžném měsíci.
Pro fakturační zákazníky vstoupí do faktury všechny označené odečty nejprve mínusem za plánovanou
cenu (tj. storno měsíční fakturace) a ty samé odečty plusem za cenu vyúčtování. V položkách faktury
takto sice odečty budou uloženy, ale v tiskovém formuláři faktury bude pouze jejich sumář dle
komodit. Fakturovaná spotřeba tedy bude nulová a dojde jen k přecenění. Tato transakce vystupuje
v příloze faktury v sekci Rozpis vyúčtování za služby.

Obrázek 29: Vyúčtování odečtů fakturační zákazníci
Jestliže by měl fakturační zákazník nevyúčtované zálohy, pak tyto se připojí k vyúčtování.
Zálohovým zákazníkům se odečty vyfakturují a odečtou se zaplacené zálohy.
Pro tisk faktury s předepsanými přílohami slouží tisková sestava FTV. Faktura teplo vyúčtování, která
automaticky správně vytiskne všechny varianty (fakturační/zálohoví, se zálohami/bez záloh).
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POZOR. V případě použití speciálního tiskového formuláře vyúčtování, je nutné ho prověřit a včlenit
do něho vždy při aktualizaci programu nové funkčnosti, vlastnosti a legislativní změny. To může
jednak být pracné a je třeba počítat s tím, že bude nutné věnovat úsilí důkladným kontrolám tiskového
formuláře ve všech jeho variantách. Proto speciální úpravy tisků faktur nedoporučujeme,
Faktura vyúčtování má tyto hlavní sekce:









Hlavička faktury.
Sumář za komodity v měrných jednotkách a v cenách bez DPH.
Rekapitulace DPH.
Pata faktury s podpisy, ostatními náležitostmi, částkou přeplatku/nedoplatku a v případě
nedoplatku QR kódem pro elektronickou platbu.
Přehled zaplacených záloh na zvláštní stránce.
Pro fakturační zákazníky přehled faktur během období vyúčtování.
Závazný text k uplatnění reklamace buď pro každé odběrné místo, nebo jednou na konci
faktury.
Příloha za každé odběrné místo na zvláštní stránce
 Srovnání meziroční spotřeby.
 Stavy a spotřeby měřidel (tj. fakturované odečty) v měrných jednotkách.
 Rozpis vyúčtování za služby – spotřeby za komodity s cenami (komodita, období,
fakturované množství, měrná jednotka, cena za MJ, základ DPH, procento DPH, částka
DPH a celková částka včetně DPH).
 Náklady na nakoupené palivo a nakoupenou tepelnou energii.
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Faktura vyúčtování tepla

Obrázek 30: První stránka faktury
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Na první stránce faktury jsou fakturační údaje, sumář spotřeby za komodity v měrných jednotkách a
v Kč, sumář vyúčtování za komodity (v případě fakturačních zákazníků sumář v Kč po vyúčtování změny
cen), rekapitulace DPH, celková částka a pata faktury s kontaktními údaji a QR kódem v případě
nedoplatků.

Obrázek 31: Druhá stránka faktury – seznam odečtených záloh

Obrázek 32: Třetí stránka faktury
Na třetí straně srovnání roční spotřeby za 3 poslední roky (na obrázku nové odběrné místo, tedy
srovnání za dva roky), přehled odečtů, rozpis vyúčtování za spotřebu v Kč a náklady na palivo a nákup
tepelné energie.
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Obrázek 33: Čtvrtá stránka faktury – přehled vydaných faktur (pouze pro vyúčtování fakturačních
zákazníků)
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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.

Úpravy ve formuláři přiznání k dani z příjmu PO od roku 2021
Formulář byl upraven tak, aby svou funkčností a podobou odpovídal novým změnám platných
k přiznání PO od roku 2021.

Vystavení faktur vyúčtování
I. oddíl – „Zákonná povinnost sestavení účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů
upravených právem Evropské unie“

Obrázek 33: I. oddíl – Údaje o poplatníkovi
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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)“

Obrázek 34: II. oddíl – daň z příjmů právnických osob

II. oddíl řádek 163 – „Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na
dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví“

Obrázek 35: II. oddíl – Souhrn jednotlivých rozdílů
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II. oddíl řádek 319 - 319a – „Snížení daně podle § 38fa odst. 9 zákona“ a „Snížení daně podle § 38fa
odst. 10 zákona“

Obrázek 36: II. oddíl – Snížení daně
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Závěrem…
Tím je výčet změn v nové verzi vyčerpán. Novou verzi si můžete sami stáhnout a nainstalovat ze
zákaznického portálu naší společnosti, nebo Vám ji rádi na požádání odborně nainstalujeme. Uživatelé,
kteří mají specifické úpravy od naší společnosti, žádáme o konzultaci k instalaci nové verze s pracovníkem
naší společnosti, který o Vás pečuje.

Přejeme Vám příjemnou práci s programem

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o.
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)





prokurista
ekonom
metodická konzultantka
informačních systémů

Ing. Jeronym HOLÝ
(tel. 736 159 010)




programátor majetek,
výroba, jídelna
metodický konzultant
informačních systémů

Bc. Tomáš URBAN
(tel. 736 753 735)

Ing. Radim HOLÝ




(tel. 604 632 774)




programátor sklady,
prodej, odbyt
metodický konzultant
informačních systémů

David SMEJKAL

Bc. Tomáš HOLÝ

(tel. 603 365 779)





administrativní pracovník
péče o zákazníky

(tel. 602 627 247)

hardware
konzultant Vema HR, mzdy
metodický konzultant
informačních systémů



programátor webových
aplikací

Bc. Radek BERÁNEK
Bc. David URBAN

(tel. 736 753 734)





všeobecný programátor
konzultant Vema HR
metodický konzultant
informačních systémů



všeobecný programátor
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