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Manuál SQL Ekonom 

verze 22.0.0 

vodné a stočné 

Vážení uživatelé informačního systému SQL Ekonom pro vodárny. Připravili jsme pro Vás aktualizaci 

našeho software, ve které najdete řadu změn, které vám usnadní práci s programem. Mezi hlavní změny 

patří jednodušší práci se změnami vodoměrů na odběrných místech. Změn je ale ve verzi daleko více. 

Přehled hlavních změn s popisem máte připraven v tomto manuálu. 
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Obecné funkce 

 

V nové verzi je doplněn nový obecný způsob vyhledávání v tabulkách. Nová varianta vyhledávání 

funguje takto:  

- Kurzorem se postavíme na sloupeček v mřížce, podle kterého chceme vyhledávat 

- Začneme psát hledaný údaj 

- Podle toho, jak vypisujeme jednotlivé znaky, program nám filtruje výběr 

- Zrušení výběru provedeme klávesou Esc 

Omezení vybraného způsobu hledání: 

- Můžeme v mřížce hledat jen v případě, kdy máme mřížku zamčenou proti přepisu (v horním 

navigačním panelu je zámeček červeně) 

- Výsledek hledání nám na rozdíl od Filtru nevstupuje do Export do Excelu a tiskových výstupů 

 

Obrázek 1: Rychlé vyhledávání 
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Číselník firem 

Doplnění datové schránky 

 
Obrázek 2: Číselník firem s datovou schránkou 

Založení nového odběrného místa 

V nové verzi programu jsme doplnili novou funkci pro založení nového odběrného místa přímo z 

číselníku firem. Tato funkce dovoluje zrychlení pořízení odběrného místa hlavně v případě, kdy do 

systému pořizujeme nová odběrná místa. 

Postup je následující:  

 Vyplníme adresu odběratele v číselníku firem. 

 Spustíme funkci Vytvoř nové odběrné místo v nabídce Akce. 

 Program zobrazí tabulku, ve které vyplníme údaje, které program následně automaticky doplní 

do odběrného místa. 

 Nezapomínejme vyplnit číslo popisné případně číslo parcely. 

 Po potvrzení tlačítka Ano program automaticky založí nové odběrné místo, které zobrazí pro 

kontrolu a další úpravu. 

 
Obrázek 3: Číselník firem - založení nového odběrného místa 
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Funkci můžeme využívat i při založení dalšího nového odběrného místa u již existujícího odběratele. 

Funkci však nevyužívejte při změně odběratele na stávajícím již vytvořeném odběrném místě! 

 
Obrázek 4: Nastavení hodnot pro založení nového odběrného místa 

 

 

Obrázek 5: Číselník odběratelů – prodloužení pole adresy odběratele 

 

Nová verze má rozšířená pole názvu firmy, ulice a města pro zadání delší adresy odběratele. V pravé 

části záložky Hlavní údaje si rovněž můžeme zkontrolovat zobrazení adresy na výstupních tiskopisech 

(např. faktury, složenky apod.) 

 

Na záložce Registry je doplněna karta odběratele od souřadnice GPS. Pomocí těchto souřadnic může 

program lépe vyhledat sídlo firmy v grafických přehledech atd. 
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Obrázek 6: Číselník odběratelů – souřadnice GPS 

 

Číselník typů nemovitosti 

Číselník typů nemovitostí nám dovoluje rozdělit odběrná místa podle typů nemovitostí například na 

chaty, rodinné domy, činžovní domy apod. 

 
Obrázek 7: Nový číselník typů nemovitostí 
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Obrázek 8: Odběrné místo - doplnění údaje typ nemovitosti 

 

Vodoměry 
 

 
Obrázek 9: Historie odečtů vodoměrů přímo na kartě vodoměru 
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Obrázek 10: Nastavení druhu vodoměrů v nastavení úlohy 

 

Odběrná místa 
 

Ve formuláři odběrných míst jsme se zaměřili v nové verzi zejména na zjednodušení operací 

s vodoměrem. Nechybí však řada dalších nových funkcí a zjednodušení. 

 

Obrázek 11: Odběrná místa – zobrazení bankovního účtu z číselníku firem 
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Obrázek 12: Odběrná místa – blokace fakturace pro odběrné místo 

 

 
Obrázek 13: Odběrná místa – detail odečtu vodoměru 
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Obrázek 14: Odběrná místa – saldo a kniha faktur na odběratele 

 

Na záložce hlavní údaje v odběrném místě je nově zobrazeno číslo bankovního účtu z číselníku 

odběratelů. Podmínkou pro zobrazení je uložení do pole Hlavní hodnotu A v záložce bankovní účty 

v číselníku firem.  

Přes nabídku Akce můžeme nově zobrazovat přímo detail všech odečtů, které jsou vytvořeny 

z odběrného místa. Pokud je odečet nevyfakturován a otevřeném období, můžeme jej i editovat. 

Na záložce Srážková voda + ostatní je nově doplněn údaj Blokace fakturace (A/N). Pomocí tohoto údaje 

můžeme označit taková odběrná místa, ze kterých chceme tvořit odečty vodoměrů, ale nechceme je 

fakturovat. Jedná se například o vodoměry umístěny v sídle vodárenské společnosti nebo obecního 

úřadu. V přehledech odečtů tyto odečty figurují, ale není z nich následně tvořen žádný daňový doklad.  

V nabídce Akce je doplněna rovněž možnost zobrazení aktuálního salda nebo knihy odběratele, který je 

na odběrném místě uložen přes nabídku Fakturace.  

 

Montáž vodoměru u nového odběrného místa 

V odběrných místech lze nově jednoduše namontovat vodoměr u nového odběrného místa. Nová 

funkce se rovněž uplatní u vodáren, které přecházejí na náš software a potřebují pořídit větší množství 

odběrných míst s vodoměry najednou. 

Pro správnou funkci je třeba:  

 Mít v evidenci vodoměru pořízeny vodoměry, které je možné namontovat na odběrná místa. 

 Na odběrném místě nesmí být namontován žádný vodoměr. 

 Nelze namontovat vodoměr, který je již namontován na jiném odběrném místě. 

Po spuštění funkce program zobrazí tabulku, kde zadáme nebo si vybereme se seznamu vodoměrů, které 

je možné namontovat, ten správný. Zadáme plombu na novém vodoměru a případně i stav nového 

vodoměru, pokud je různý od nuly. Pořídíme rovněž datum montáže nového vodoměru.  

Po potvrzení tlačítkem Ano program provede zápis do evidence vodoměrů k danému vodoměru formou 

montáže a tento vodoměr připojí k vybranému odběrnému místu. 
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V nové verzi 2022 jsme rovněž doplnili i možnost pořízení a montáže vodoměru na odběrném místě do 

jednoho kroku pomocí funkce Pořiď a montuj nový vodoměr v nabídce Akce. 

 
Obrázek 15: Odběrná místa - montáž vodoměru na novém odběrném místě 

 

 
Obrázek 16: Odběrná místa - detail montáže vodoměru na novém odběrném místě 
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Výměna vodoměru na odběrném místě 

Pomocí této funkce můžeme rychle provést výměnu vodoměru na odběrném místě. Při spuštění funkce 

Vyměň vodoměr zadáme nejprve nové číslo vodoměru a případně i plombu. Zadáme stav 

demontovaného vodoměru v m3. Po potvrzení program vytvoří automaticky montáž nového vodoměru 

a demontáž původního. Z demontáže můžeme následně vytvořit odečet.  

Funkci lze spustit jen na odběrných místech, kde vodoměr již existuje. Lze vyměnit jedině za vodoměr, 

který je na skladě. Nový vodoměr tedy nesmí být současně umístěn na žádném jiném odběrném místě. 

Ve verzi 2022 jsme nově doplnili i novou funkci Pořiď a vyměň nový vodoměr. Tato funkce založí do 

evidence vodoměrů nový vodoměr a ihned jej použije pro výměnu za stávající vodoměr na odběrném 

místě. POZOR ! Tuto funkci nepoužívejte v případě, kdy máte již v evidenci vodoměrů nový vodoměr 

založen.  

 
Obrázek 17: Odběrné místo - výměna vodoměru přímo z odběrného místa 
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Obrázek 18: Odběrné místo - pořízení údajů pro výměnu vodoměru na odběrném místě 

 

 
Obrázek 19: Odběrné místo - vytvoření odečtu demontovaného vodoměru 
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Demontáž vodoměru z odběrného místa bez náhrady 

Funkce dovoluje jednoduchou formou odmontovat vodoměr z odběrného místa bez jeho náhrady. Při 

demontáži je možné vytvořit i odečet na demontovaný vodoměr.  

 
Obrázek 20: Odběrné místo - demontáž vodoměru bez náhrady přímo z odběrného místa 

 
Obrázek 21: Odběrné místo - pořízení stavu demontovaného vodoměru 
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Obrázek 22: Odběrné místo - vytvoření odečtu demontovaného vodoměru 

 

Pořízení nového vodoměru přímo z odběrného místa 

Funkce dovoluje vytvoření vodoměru do karet vodoměrů přímo z odběrného místa bez nutnosti 

přepínání do číselníku vodoměrů.  

 
Obrázek 23: Odběrné místo - pořízení nového vodoměru přímo z odběrného místa 
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Obrázek 24: Odběrné místo - nastavení nového vodoměru 

 

 
Obrázek 25: Odběrné místo - doplnění či úprava údajů na nově vytvořeném vodoměru 

 

Pořízení nového vodoměru a jeho okamžitá montáž v jednom kroku z odběrného místa 

Funkce zdvojuje pořízení a okamžitou montáž nového vodoměru na odběrném místě do jednoho kroku. 

Funkci používáme v případě, kdy máme nové odběrné místo nebo místo, kde ještě nebyl žádný vodoměr 

namontován.  
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Obrázek 26: Odběrné místo – pořízení a montáž vodoměru 

 

 
Obrázek 27: Odběrné místo – nastavení nového vodoměru na odběrném místě 
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Pořízení nového vodoměru a jeho okamžitá výměna v jednom kroku z odběrného místa 

Pomocí této funkce můžeme pořídit ihned nový vodoměr do databáze vodoměrů a ihned jej vyměnit za 

starý vodoměr na odběrném místě. Funkce výrazně zjednoduší výměny vodoměrů za nové na odběrných 

místech. V průběhu provádění funkce program nabídne i vytvoření odečtu z demontovaného vodoměru, 

který uloží do evidence vodoměrů.  

 

 
Obrázek 28: Odběrné místo – pořízení nového vodoměru a jeho okamžitá výměna 
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Obrázek 29: Odběrné místo – výměna vodoměru na odběrném místě 

 

Uložení stavu odběrného místa do historie smluv 

Ve funkce program při ukládání stavu odběrného místa do historie smluv nabízí možnost uvedení 

důvodu změny vedle datum změny. Funkci využíváme při významných změnách na odběrném místě, 

například při změně odběratele, počtu osob v případě výpočtu paušálu atd. Funkce je umístěna v nabídce 

Akce. 
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Obrázek 30: Odběrné místo - uložení stavu odběrného místa do historie smluv 

Historie odečtů na odběrném místě 

Na odběrném místě, vodoměrech a odečtech vodoměrů jsme doplnili novou záložku Historie odečtů, 

která zobrazuje všechny vytvořené odečty za dané odběrné místo, resp. vodoměr v evidenci vodoměrů. 

Funkce však dovoluje jen prohlížení nikoli jejich editaci.  

 
Obrázek 31: Odběrné místo - historie odečtů vodoměrů na odběrném místě 
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Uložení odběratele do historie předpisů záloh platebního kalendáře 

U vodáren, které vybírají zálohy na vyúčtování vodného a stočného od svých zákazníků, je možné 

vytvořit platební kalendář předpisů záloh. Pokud v průběhu existence odběrného místa dojde ke změně 

odběratele, je možné provést pomocí funkce Změna záloh od období z nabídky Akce uložit do 

platebního kalendáře změnu odběratele. Odběratele, který byl pro danou zálohu jako aktuální, program 

nově zobrazuje v záložce Platební kalendář na odběrném místě.  

 
Obrázek 32: Odběrné místo - uložení odběratele v historii předpisů splátek záloh 

 

Odběrná místa – změna srážkového úhrnu 
 

Pokud dochází u vodárny ke změně srážkového úhrnu pro výpočet srážkové vody, potom postupujeme 

podle následujícího návodu.  

Před změnou srážkového úhrnu doporučujeme provedení zálohy celé databáze pro případ, že se budeme 

chtít vrátit k původnímu stavu. 

- Vyfakturujeme všechna odběrná místa k datu ukončení platnosti původního srážkového úhrnu, 

která mají vypočtenu srážkovou vodu 

- V číselníku obcí nastavíme u vybrané obce nový koeficient srážkového úhrnu a uložíme 

- Stiskneme tlačítko Akce a zvolíme funkci Doplň koeficient srážkové vody do odběrných míst, 

kde zadáme datum, od kterého se koeficient mění. Měl by navazovat na datum, do kterého jsme 

vyfakturovali srážkovou vodu na odběrných místech podle starého koeficientu 

- Po potvrzení tlačítka Ano program uloží stav odběrného místa do historie odběrného místa a na 

odběrném místě na záložce Srážková voda + ostatní změní srážkový koeficient a přepočítá nové 

metry pro výpočet srážkové vody na daném odběrném místě 

Od tohoto okamžiku bude program účtovat srážkovou vodu podle nového srážkového koeficientu. 
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Obrázek 33: Číselník obcí – změna srážkového úhrnu 

 

 
Obrázek 34: Odběrná místa – doplnění srážkového úhrnu do srážkové vody 
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Obrázek 35: Odběrná místa – historie – uložen původního srážkového úhrnu k datu změny 

 

Odečty vodoměrů 
 

 
Obrázek 36: Historie odečtů na odečtech vodoměrů 
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V odečtech vodoměrů je nově doplněna záložka Historie odečtů, která rychle nabízí zobrazení historie 

všech odečtů vodoměrů, které jsou v programu uloženy pro aktuální odběrné místo. 

V nabídce Akce je rovněž doplněna nabídka Fakturace, kde si můžeme zobrazit ihned Saldo nebo Knihu 

faktur za odběratele, který je uveden na odečtu vodoměru.  

 

Fakturace 
 

V nové verzi jsou dostupné nové tiskopisy faktur a složenek v novém formátu se zohledněním delších 

adres odběratelů a další změny.  

 

Obrázky tiskopisů faktur a složenek jsou dostupné k nahlédnutí v sekci Přílohy na str. 40. 
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Zasílání SMS z vystavených faktur a upomínek 
 

Odesílání SMS z vystavených faktur 

Z modulu vystavených daňových dokladů je nyní možné odesílat SMS. Pod tlačítkem Akce je nová funkce, 

kde je možné zaslání SMS z aktuálního dokladu, případně ze všech faktur, které jsou právě zobrazeny. 

Vlastní funkčnost je popsána v předcházejících kapitolách. 

Také je zde možnost otevření již odeslaných SMS z faktury, na jaké právě stojíte. 

 

 

Obrázek 37: Odesílání SMS z vystavených faktur 

 

Odeslání SMS z upomínek 

V nové verzi je možné odesílání SMS i z modulu upomínek a to jak jednotlivých nebo hromadných. 

 

IS Munis – automatické párování úhrad faktur 

rozšíření vazby Munis – SOFTbit (Pokladna/Bankovní služby) 

 

V následujícím textu popisujeme novou funkci v účetním software pro obce, která zajistí automatické 

párování úhrad vystavených faktur v IS SQL Ekonom v pokladně a bance a jejich přenos do modulu 

pokladna nebo banka v IS SQL Ekonom. 

 

Propojení/nastavení na modul Pokladna 

- Předpokladem je funkční a dostupný modul Vodné a stočné (SQL Ekonom), resp. přístupná 

příslušná databáze Firebird (parametry připojení k ní). 

- Dalším předpokladem je existující vzor příjmového dokladu, který bude použit při vytvoření 

dokladu při platbě, lze zvlášť vyplnit pro zálohy a vyúčtování. 

- Před nastavením vazby je nutné vzor mít založený, aby se dal vybrat a uložit v Nastavení, 

upravovat a ladit se může dodatečně v číselníku vzorů. 

- Podrobné info k základnímu nastavení/aktivaci vazby je v manuálu novinek v Pokladně verze 

3.29.1 (obsahuje i přípravu vzorů a nastavení přenosu dynamických údajů do dokladu) – 

funkčnost uvedené verze (a způsob nastavení) se průběžně rozšířily, tj. tento dokument po pisuje 

jen rozšíření. 

 

Aktivace a nastavení vazby v Pokladně 

- V menu Servis-Nastavení, záložka Vazby: 

 zaškrtnout Umožnit propojení… 
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Obrázek 38: Aktivace a nastavení vazby v Pokladně 

 vyplnit Server, Databáze, Uživatel, případně (je-li nestandardní) Heslo, 

 zaškrtnout Zapisovat i údaj druh platby, vybrat Vzor dokladu pro příslušnou část (zálohy vs. 

vyúčtování), podle toho, co se má umožnit platit pokladnou Munis (+ lze zvolit „mapovací“ 

číslo pokladny nebo ponechat  dle Munis číslování). 

 

Výběr k zaplacení v Pokladně 

- výběrový formulář obsahuje nahoře přepínač k volbě Záloha vs. Vyúčtování, zvolit lze  (a je 

přednastaveno) obojí, resp. to, co je povoleno v Nastavení Pokladny: 

 

Obrázek 39: Výběr k zaplacení v Pokladně 

 

Propojení na modul Bankovní služby (BS) 

- V Bankovních službách lze aktivovat vazbu na modul Vodné a stočné SOFTbit pro páro vání 

transakcí na importovaných výpisech z účtu. 

- Předpokladem je funkční vazba zprovoznění pro Pokladnu (povolení vazby a nastavení 

připojení k DB), další nastavení se již provádí v modulu Fakturace a bankovní služby. 

 

Aktivace a nastavení vazby v BS 

- V menu Servis/Nastavení/Nastavení Bankovních služeb, záložka Systémová nastavení, položka 

Vazba na Vodné a stočné SOFTbit, přičemž jde o globální nastavení: 
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Obrázek 40: Aktivace a nastavení vazby v BS 

- Servis/Nastavení/Nastavení Bankovních služeb, záložka Párování transakcí, kde je uživatelské 

nastavení, kterým se vybírá konkrétní párování s agendami předepsané zálohy a/nebo 

vyúčtování: 

 

Obrázek 41: Aktivace a nastavení vazby v BS 

 

Párování v BS 

- Následně pak dochází k vyhledání dle variabilního symbolu a částky také v nastavených 

agendách. 

- V automatickém vyhledání se páruje pouze dle jednoznačně nalezených položek, v ručním 

dohledání s přednastavenými údaji je pak možné vybrat a označit platbu v případě, že variabilní 

symbol není jednoznačně v nastavených agendách nalezen (výběrový formulář jako v Pokladně). 
 

Protokoly párování v BS 

- Při hromadném párování výpisů z účtu se ukládají protokoly o tomto procesu. 

- Tyto protokoly je možné zobrazit zpětně, a to pomocí rozšířeních funkcí tlačítek Nalezení        

vazeb anebo Dohledání vazeb. 

 

 

V následujícím oddíle popisujeme nastavení funkce v IS Munis od společnosti Triada, pomocí kterého 

je možné provést automatické párování úhrad faktur vystavených v IS SQL Ekonom v modulech Banka 

a Pokladna s přenosem zpět do IS SQL Ekonom. 

V případě, že máme toto rozhraní nastaveno a používáme pro účtování účetní software IS Munis od 

společnosti Triada, potom můžeme pokladní doklady nebo bankovní výpisy, v kterých je provedena 

úhrada faktury nebo zálohy za vodné a stočné, importovat pomocí funkce Import pokladny/banky z IS 

Munis, kterou nalezneme v nabídce Akce modulu Vodné a stočné. 

Po spuštění nám program nabídce tabulku s výběrem účetního období, za které chceme importovat 

úhrady faktur či záloh z IS Munis.  
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Po zadání účetního období program zobrazí pokladní doklady či bankovní výpisy, které nejsou doposud 

načteny do IS SQL Ekonom. Pokladní doklady jsou označeny zelenou barvou v mřížce tabulky a 

bankovní výpisy jsou modré. Pro načtení pokladních dokladů do Pokladny spustíme funkci Načtení do 

pokladny. Pro načtení bankovních výpisů do banky spustíme funkce funkci Načtení do banky. 

 

 
Obrázek 42: Import úhrad faktur nebo záloh mezi pokladnou/bankou z IS Munis 

 

Nastavení zaúčtování dokladů vodné a stočné pro IS 

Munis 
 

Program vodné a stočné využívá rovněž řada obcí, které zároveň účtují v informačním systému IS 

Munis. V následujících řádcích přinášíme jednoduchý popis nastavení exportu účetních dat do IS Munis.  

Kroky pro správné nastavení exportu účetních dokladů do IS Munis  

1. V nabídce účetnictví / číselníky / účtová osnova nastavíme účty pro účtování DPH (343xxxx), 

tržeb za vodné a stočné (602xxxx) a pohledávky za vodným a stočným (311xxxxx). 
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Obrázek 43: Účtová osnova 

 

2. V nabídce účetnictví / číselníky/ zakázky doplníme novou zakázku, která v IS Munis má podobu 

záznamové jednotky pro spojení základu DPH a vlastního DPH. Zpravidla doplníme zakázku 

002. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 44: Číselník zakázek 
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3. V nabídce Vydané faktury / Číselníky / Řady faktur doplníme do číselné řadu, kterou budeme 

používat pro vystavení daňových faktur za vodné a stočné účet pro pohledávky dle nastavení v 

účtové osnově. 

 
Obrázek 45: Číselník řad vystavených faktur 
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4. Číselnou řadu faktur následně ukládáme na každé odběrné místo v číselníku odběrných míst, 

případně ji můžeme nastavit implicitně pro všechna odběrná místa v nabídce Vodné a 

stočné/Akce/Parametry pro vyúčtování. 

 
Obrázek 46: Parametry pro vyúčtování - nastavení číselné řady faktur 

 

 
Obrázek 47: Nastavení číselné řady faktur na odběrném místě 
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5. Do číselníku sazeb DPH (účetnictví/číselníky) doplníme k aktuální sazbě DPH správný účet 

podle účtové osnovy a do zakázky doplníme záznamovou jednotku podle číselníku zakázek. 

 
Obrázek 48: Číselník sazeb DPH 

 

6. Do číselníku druhů položek faktur (vydané faktury/ číselníky) doplníme účet pro tržbu podle 

účtové osnovy k jednotlivým druhům účtování vodného a stočného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 49: Číselník druhů položek faktur 
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7. V číselníku sazby (vodné a stočné/číselníky) upravíme k jednotlivým sazbách druhy položek 

fakturace, na které budeme chtít účtovat jednotlivé složky vodného a stočného. 

 
Obrázek 50: Sazby vodného a stočného - nastavení druhů položek faktur 

 

8. Pokud chceme, aby program účtoval zaúčtované předpisy daňových dokladů ze záloh (pokud 

vodárna vybírá zálohy na úhrady vodného a stočného) nebo i jejich tzv. fiktivní úhrady, nastavte 

v číselníku řad účetních dokladů pro tyto operace samostatné číselné řady, viz obrázek č. 51 

„Řady účetních dokladů“. Číselník řad účetních doklad se nachází v nabídce 

Účetnictví\Číselníky. V parametrech pro vyúčtování potom tyto řady doplňte do polí Řada 

účetních dokladů pro vzájemné zápočty (úhrady DD ze záloh) a Řada účetních dokladů pro 

DD ze záloh.  V případě standardního řešení budou tyto řady nastaveny na číslo 1 a 3. 



 

 

34 

Manuál SQL Ekonom 

verze 22.0.0 

vodné a stočné 

 
Obrázek 51: Řady účetních dokladů 

 

 
Obrázek 52: Parametry pro vyúčtování - řady účetních dokladů 
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Export daňových dokladů do kontrolního hlášení DPH 

Export DPH do DPH v IS Munis provádíme přes nabídku účetnictví/DPH/Výkazy DPH/Kontrolní 

hlášení. Program vytvoří za dané období kontrolní hlášení, které exportujeme pomocí funkce Export 

do XML v nabídce Akce/Kontrolního hlášení. 

 
Obrázek 53: Výběr období pro kontrolní hlášení 

Při spuštění funkce program nabídne období, za které chceme vytvořit kontrolní hlášení. Po jeho zadání 

program kontrolní hlášení vytvoří. V nabídce Akce zvolíme funkci „Export hlášení do XM“. Tato 

funkce nám nabídne uložení XML souboru s kontrolním hlášení do vybrané složky. Po jeho exportu jej 

můžete načíst v programu IS Munis. 

 
Obrázek 54: Export DPH z kontrolního hlášení do XML 
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Export účetních dokladů do účetnictví (externí program) 

Export účetních dokladů provádíme, pokud je to možné, až na konci zpracování vyúčtování vodného a 

stočného za aktuální období. Doporučujeme vystavení daňových dokladů za vodné a stočné v 

dostatečném předstihu před jejich exportem do účetnictví tak, aby bylo možné provést případné úpravy 

v dokladech v programu SQL Ekonom na základě reakcí zákazníků před jejich exportem do externího 

IS pro účetnictví.  

Vlastní export účetních dokladů převádíme do externího IS pro účetnictví pomocí nabídky 

Účetnictví/Akce/Exporty a importy dat/Export a import účetních dokladů/Export účetních dokladů, 

kde si vybereme účetní období a v nabídce Akce zvolíme „Export do pro obce“. 

 
Obrázek 55: Výběr období pro export do účetnictví 

 

 
Obrázek 56: Export zaúčtování dokladů z vodného a stočného do účetnictví IS Munis 

 

Cesta k formuláři, ve kterém se provádí export je Účetnictví – Akce – Exporty a importy dat – 

Export/Import účetních dokladů – Účetní doklady export. 

Zde se program zeptá na rozmezí období. Je jedno, jaké období zde vybereme, neboť období je řízeno 

až následně speciálním nastavením pro export. Dále tlačítko Akce – Export pro obce. Objeví se okno s 

vlastním nastavením exportu. Na obrázku č. 57 je příklad nastavení. 
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Obrázek 57: Nastavení exportu pro obce 

 

V tomto okně je třeba nastavit Složku pro uložení dat (na obrázku c:\export), a to buď ručně, nebo 

vybrat pomocí tlačítka u pravého okraje údaje. Jestliže je nastavený údaj Jméno souboru, pak se v této 

složce se vytvoří soubor triada.csv. Pokud je tento údaj prázdný, pak se vytvoří soubor UDGm.CSV, 

kde m je měsíc. Tedy např. pro měsíc 1 UDG1.CSV pro Munis (Triadu). 

Dále se nastavuje rok a měsíc zpracování a rozmezí řad účetních dokladů pro export dat. Pro export 

všech účetních dokladů je zde nutné nastavit řady od 0 do 999. 

Je třeba projít nastavení a případně upravit údaje. Pokud se nezmění podmínky pro export dat, tak 

následně se mění jen údaje Rok a Měsíc zpracování a případně po dohodě s příjemcem souboru Řada 

organizace (tj. číslo dokladu).  

V údaji ORJ jestliže je vyplněno v údaji vpravo A, tak se místo nastaveného údaje ORJ exportuje 

středisko. Dále lze nastavit údaje Obchodní případ do OdPa a POL. Při nastaveném A se ignorují 

vyplněné údaje v horní části formuláře a do údajů Paragraf a Položka se bude exportovat číslo 

obchodního případu. Obdobně lze dosazovat středisko do údaje Organizace při nastavení A v příslušné 

kolonce. 

Pokud exportujete i data pro Kontrolní hlášení (Exportovat DPH je nastaveno na A), tak před 

provedením exportu je nutné spustit přiznání k DPH, aby se vygenerovaly datové struktury s údaji 
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pro Kontrolní hlášení a vlastní přiznání k DPH. Tedy pustit nabídku Účetnictví – DPH – Výkaz DPH – 

Výkaz DPH – Výkaz DPH řádný nebo dodatečný za exportovaný měsíc. 

Tlačítkem Provedení exportu a výběrem v menu (Gordic/Munis) dáme pokyn k vytvoření souboru v 

nastavené složce. Doporučujeme soubor v Excelu, nebo v poznámkovém bloku zkontrolovat, zda je 

korektní. Na začátku by měl mít záznamy 5/@ a 6/@. 

 
Obrázek 58: Export Gordic/Munis/Triada - kontrola souboru 

 

Do exportního souboru vstoupí účetní data za exportovaný měsíc a data DPH s daňovým obdobím 

rovněž za exportovaný měsíc.  

Pokud je nastaven export kontrolního hlášení, pak pro daňová data se v souboru generuje automatické 

účtování základu a částky DPH na účty 734, které jsou v dolní části nastavení. Doplněním účtování přes 

účty 724 je zajištěno, že účetní pohyby související s daňovým dokladem jsou v souladu s obdobím DPH 

bez ohledu na to, že vlastní účtování (tedy např. pro došlé faktury 5xx, 343/321) je v jiném období. 

Lze exportovat i stornovací účetní doklad. V dolní části je přepínač Storno dokladu. Při A (tzn., exportuje 

se doklad s opačným znaménkem), jsou popisné texty červené. V opačném případě černé. 

 
Obrázek 59: Export Gordic/Munis/Triada - storno dokladu 

 

Popis převodu na novou verzi SQL Ekonom pomocí 

automatického upgradu 
 

1. Proveďte si stažení instalačního programu setup.exe ze zákaznického portálu www.softbit.cz 

(podmínkou je mít zřízen účet na našem zákaznickém portále) a tento nainstalujte a spusťte na 

některém počítači, kde je SQL ekonom instalován. Druhou možností je spuštění automatického 

upgrade z přiloženého CD  

2. Po spuštění programu setup.exe Vám program nabídne rozbalení instalačního balíčku do 

vybrané složky. Zde si můžete zvolit složku, kam chcete instalační balíček uložit.  

3. Na konci rozbalení se program dotáže, zda chcete automatický update ihned spustit. Potvrďte 

tento dotaz. V případě, že se automatický update nespustí (často bývá problém v právem v OP 

Windows), potom vyhledejte soubor updatesql.exe a spusťte jej.  

4. Pokud nechcete řešit případné problémy s chybnými databázemi při výpadku počítače při 

aktualizaci a nechcete přijít o případné speciální úpravy, nechte volitelné přepínače vypnuty.  

Jedná se o přepínače vypínající zálohování pro případ výpadku během aktualizace a přepínač 

pro ignorování speciálních úprav. 

V případě, že jste však zdatnější uživatelé, proveďte si před spuštěním automatického upgrade 

zálohu všech databází pro případnou obnovu v případě správného nedokončení funkce. Při 
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startu update potom zaškrtněte volbu Nezálohovat data…. Automatický update bude pracovat 

mnohem rychleji než při provádění automatických záloh. Tento přepínač je však nutné alespoň 

1x ročně nechat vypnutý, protože tato funkce dělá i optimalizaci databází. Pokud bude tato 

optimalizace několikrát vynechána, nemusí již další aktualizace proběhnout správně. 

5. Spusťte vlastní update pomocí „Start updatu všech databází SQL ekonomu“. Tento převod může 

trvat i poměrně dlouhou dobu, třeba i 1 hodinu na jednu instalovanou databázi v případě, že jste 

nezaškrtli při startu Nezálohovat data … 

Během automatického update nevypínejte ani nerestartujte počítač. Dojde tak k přerušení 

instalace upgrade SQL Ekonom bez možnosti k navrácení do původního stavu.  

 

Při automatickém update mohou nastat některé z níže jmenovaných problémů: 

 Máte instalovány speciální úpravy, které automatický převod neumí nahrát. V tomto případě by 

měl být proveden převod distributorem systému. 

 Automatický update skončí s chybou. V některých případech to může být způsobeno starou 

verzí Firebirdu instalovaného jak na serveru, tak i na dané stanici. Zkuste tedy porovnat 

instalovanou verzi se stránkami http://www.firebirdsql.org/en/server-packages/ a odtud 

případně instalujte aktuální verzi. 

 Používáte i jiný program, který využívá shodné prostředí pro data (Firebird). V tom případě se 

systém zeptá na heslo uživatele SYSDBA, které zjistíte od autorů tohoto druhého programu. 

 Po provedení aktualizace se na některých počítačích stále ukazuje stará verze. Číslo verze je 

vždy zobrazeno v hlavní liště programu a také případně v menu Nápověda / O programu. V 

tomto případě je možné, že máte na některých počítačích spouštěn program z jiného místa než 

na počítači, kde byla spuštěna aktualizace. V tomto případě spusťte aktualizaci i na tomto 

počítači, kdy zatrhněte „Neprovádět zálohu“ a tím bude systém aktualizován během několika 

málo minut. 

 

V případě problémů při instalaci aktualizace se neváhejte kontaktovat s pomocí pracovníky naší 

společnosti.  
 

 

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 

 

  

mailto:softbit@softbit.cz
http://www.softbit.cz/
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Přílohy 
 

Tiskopis faktury 
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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 


