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Vážení uživatelé našich informačních systémů, 

 

pro všechny naše uživatele jsme připravili nové číslo našeho magazínu, ve kterém Vás informujeme o 

veškerých událostech a novinkách nejen v naší společnosti. 

V tomto novém čísle se můžete dočíst nové informace o nahrazení systému Mzdy Soft PC systémem Mzdy 

SQL SOFT PC. Dále se dozvíte, jaké jsou změny v nové verzi IS SQL Ekonom č. 19. 7.  

Neopomněli jsme ani uživatelé IS SQL Ekonom modulu vodné a stočné, novinky tohoto modulu jsou hned 

dalším tématem. Také bychom všechny naše uživatelé rádi upozornili na velmi důležité změny v nové verzi 

IS SQL Ekonom, o kterých se můžete dočíst v dalším článku.  

Na všechny tyto změny navazují novinky v EET. Zde se dozvíte, kdy dojde ke spuštění další vlny EET a 

s tím související snížení sazeb DPH, jaké jsou výjimky z evidence tržeb a proč je potřeba vyměnit pokladní 

certifikát pro evidenci tržeb. Připravili jsme zde i nabídku modulu EET pro uživatelé, které čeká zavedení 

EET. 

Kromě novinek v EET jsme v tomto čísle našeho magazínu uvedli i novinky v kontrolním hlášení k DPH, 

E-neschopenku a některé novinky v GDPR. V oblasti GDPR Vám opět nabízíme základní služby v podobě 

vytvoření vnitropodnikové směrnice, školení pracovníků a konzultace pověřence. S již schváleným 

Adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., jsme pro naše klienty připravili novou nabídku služeb v GDPR, 

kterou zde také můžete najít. 

V neposlední řadě bychom Vás rádi seznámili s Manažerským rozhraním SQL Ekonom v Power Bi, na 

kterém aktuálně pracujeme.  

Jak je již zvykem na konci našeho magazínu se můžete dočíst o dalších našich službách, a to docházkovém 

systému VEMA, Outsorcingovém zpracování mezd a nabídek služeb našich partnerů. 

 

Toto nové číslo magazínu obsahuje mnoho zajímavých témat, proto Vás již nebudeme dále zdržovat, ať se 

můžete pustit do čtení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Dana Peremská 

 pracovník zákaznické podpory 

 

Přejeme  

Vám příjemné 

čtení 
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Nový program Mzdy SQL SOFT PC 
Ve spolupráci s firmou SOFT PC připravujeme nový program Mzdy SQL SOFT PC. Tento program je 

náhradou za stávající verzi Soft PC Win Mzdy. Více informací o novém programu si můžete přečíst 

v letáku, který naleznete v příloze č. I. tohoto magazínu (str. 41). 

Na podzim letošního roku plánujeme zahájit implementaci u některých našich klientů. Jakmile bude nový 

program k dispozici, budeme Vás ihned informovat. 

Původní verzi programu Mzdy Soft PC, kterou nyní využíváte, budeme podporovat i nadále po celý rok 

2020. 

Ceník roční podpory a aktualizace nového programu Mzdy SQL SOFT PC 

 
Cena roční 

podpory 

Cena servisní 

podpory (zůstává 

beze změny) 

Roční podpora systému Mzdy SQL SOFT PC do 5 zaměstnanci 1.500,- Kč 600,- Kč 

Roční podpora systému Mzdy SQL SOFT PC do 25 zaměstnanců 2.900,- Kč 1.200,- Kč 

Roční podpora systému Mzdy SQL SOFT PC do 50 zaměstnanců 4.000,- Kč 1.800,- Kč 

Roční podpora systému Mzdy SQL SOFT PC do 100 zaměstnanců 5.700,- Kč 2.400,- Kč 

Roční podpora systému Mzdy SQL SOFT PC do 200 zaměstnanců 6.900,- Kč 3.400,- Kč 

(Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.) 

Cena roční podpory a aktualizace je navýšena proti stávající verzi o 25 %. Nový program toto navýšení 

však vyrovnává novými funkcemi a dokonalejším ovládáním. Přechod z původní verze programu do nové 

je pouze za cenu práce našeho technika při zajištění zprovoznění systému (instalace, převod dat, školení 

atd.), neplatí se žádný rozdílový upgrade. 

Co by měli uživatelé zkontrolovat před převodem 

Před převodem dat ze starého programu Mzdy Soft PC do nového programu Mzdy SQL SOFT PC by 

uživatelé měli provést kontrolu integrity dat.  

Kontrolu provedete po otevření nastavení v programu Mzdy Soft PC – Kontrola integrity dat před 

importem do mezd SQL. 
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Obrázek 1: Kontrola integrity dat před importem do mezd SQL 

Otevře se okno se záložkami pro provedení kontroly. V tomto okně je potřeba projít všechny záložky a na 

každé záložce provést spuštění kontroly. Kontrolu provedete po stisknutí tlačítka spustit kontrolu. 

 

Obrázek 2: Okno se záložkami pro provedení kontroly 
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Obrázek 3: Spuštění kontroly 

Pokud je vše v pořádku neobjeví se žádná chyba a počet chyb bude 0. Jestliže zde bude nějaká chyba, 

zobrazí se přímo, o jakou chybu se jedná. Je důležité opravit všechny chyby a poté opět spustit kontrolu. 

Jakmile bude vše v pořádku a počet chyb celkem 0, lze provést import dat do nového programu.  

 

Obrázek 4: Příklad chyby I. 

 

Obrázek 5: Příklad chyby II. 
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Novinky v IS SQL Ekonom v nové verzi 19.7. 
Pro naše zákazníky jsme připravili novou verzi našeho informačního systému SQL Ekonom s číslem 

19.7. V nové verzi je řada změn dle novely zákona o DPH. Co vše se v našem programu změnilo, si můžete 

přečíst níže.  

Novou verzi si můžete sami stáhnout na zákaznickém portále na webu naší společnosti www.softbit.cz 

nebo Vám ji rádi na požádání odborně nainstalujeme.  

Instalaci nové verze provádějte 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. 

Upozorňujeme všechny plátce DPH, aby si novou verzi nainstalovali nebo požádali o instalaci pracovníky 

naší firmy, neboť od 1. 10. 2019 dochází k účinnosti novely zákona k Dani z přidané hodnoty. 

 

Obecné změny 

 práva uživatelů nastavitelná pomocí rolí 

 nová možnost přepínání mezi otevřenými okny 

 nastavení automatického maximalizování oken 

 hromadné odesílání e-mailů 

 úpravy výpočtu DPH v modulu Dodavatelské faktury, Pokladna, Vydané faktury, Prodej 

 

Adresář 

 generování interního čísla 

 otevírání úkolů oknem nebo z menu 

 implicitní texty pro fakturaci 

Vydané faktury 

 číselník druhů plateb  

 číselník řad faktur 

 úprava tiskových sestav faktur 

 zobrazení odúčtování záloh 

 doplnění nových údajů do číselníku druhů položek vydaných faktur 

Účetnictví 

 nově upraven modul plán 

 aktualizace formuláře přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č. 21 

 novinky ve výkaznictví PAP 

 změny v přiznání k dani z příjmů vzor č. 29 

http://www.softbit.cz/
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Banka 

 změny v platebním kalendáři 

 možnost rozpouštění agregovaných záloh 

 přenastavené účtování pro stažení výpisů 

Sklad 

 práva symbolů dokladů 

 nová funkce pro podkarty 

Odbyt 

 svázání rezervací s došlou fakturou 

 schvalování vystavených objednávek 

 propojení zakázkových listů výrobků s výdejkami 

 

 

Novinky v IS SQL Ekonom – vodárenské společnosti 
Pro naše zákazníky v oblasti vodného a stočného jsme připravili novou verzi našeho informačního 

systému SQL Ekonom vodné a stočné s číslem 19.7. V nové verzi je řada změn dle novely zákona o DPH. 

Co vše se v našem programu změnilo, si můžete přečíst níže.  

Novou verzi si můžete sami stáhnout na zákaznickém portále na webu naší společnosti www.softbit.cz 

nebo Vám ji rádi na požádání odborně nainstalujeme.  

Instalaci nové verze provádějte 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. 

Upozorňujeme všechny plátce DPH, aby si novou verzi nainstalovali nebo požádali o instalaci pracovníky 

naší firmy, neboť od 1. 10. 2019 dochází k účinnosti novely zákona k Dani z přidané hodnoty. 

 

Obecné změny 

 práva uživatelů nastavitelná pomocí rolí 

 nová možnost přepínání mezi otevřenými okny 

 nastavení automatického maximalizování oken 

 hromadné odesílání e-mailů 

 

 

 

http://www.softbit.cz/
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Vodné a stočné 

 nové údaje v tabulce Parametry pro vyúčtování 

 nový údaj v Číselníků typů sazeb 

 nový údaj v tabulce Období platební kalendář 

 změny v tabulce Odběrná místa 

Vodoměry 

 nové údaje v Evidenci vodoměrů 

 změny v Plánu výměn vodoměrů 

 nová funkce v Odečtech vodoměrů 

Banka 

 nový údaj ve formuláři úhrad platebního kalendáře 

Adresář 

 nová možnost vypnutí automatického generování interního čísla 

 nastavení nezobrazování úkolů automaticky 

 možnost nastavení implicitních textů pro fakturaci 

Vystavené faktury 

 nová záložka v tabulce Vystavených faktur 

 upravené řešení výpočtu zaokrouhlení DPH 

 úpravy výpočtu DPH 

 nový přepínač „Hotovost“ 

 nový přepínač „Zaokrouhlovat dle druhu úhrady“ 

 upravené tiskové formuláře 

 zobrazení odúčtování záloh v zálohových fakturách 

 nové údaje v Číselníku druhů položek vystavených faktur 
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Upozornění na důležité změny v nové verzi IS SQL 

Ekonom 19.7. 
rádi bychom Vás upozornili na důležité změny v nové verzi IS SQL Ekonom 19.7. 

Nezobrazení spodní lišty formuláře 

V nové verzi, při otevření jakéhokoliv formuláře, se může nezobrazit spodní lišta formuláře. Příčinou je 

nově přidaná horní liště pro možnost přepínání otevřených oken. 

 

Obrázek 6: Nezobrazení spodní lišty formuláře 
 

Pro zobrazení spodní lišty formuláře, zde uvádíme několik způsobů: 

 nastavením automatického maximalizování oken 

V lokálním nastavení si může každý uživatel nastavit, že se všechna okna budou otevírat v 

maximalizovaném okně. 

 

Obrázek 7: Nastavení maximalizovaných formulářů 
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 zmenšení okna jednotlivých formulářů 

Uchopením jakéhokoliv rohu formuláře a zmenšení na požadovanou velikost. Při dalším spuštění 

programu bude velikost formuláře stejná, jako před zavřením programu. 

 

Obrázek 8: Zmenšení okna formuláře 

 

Obrázek 9: Zmenšené okno formuláře 
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 zrušením zobrazení horní lišty (Okno – Lišta formulářů) 

 individuální maximalizací každého formuláře (pomocí tlačítka v horním pravém rohu) 
 

 

Obrázek 11: Individuální maximalizace formuláře 

Upozornění po zákazníky, kteří si instalaci provádí sami a mají speciální tiskopisy 

vystavených faktur 

Zákazníkům, kteří mají speciální tiskopisy ve vystavených fakturách a instalují si verzi sami, 

doporučujeme po stažení nové verze vyzkoušet, zda jsou všechny speciální úpravy funkční. Při zjištění 

nefunkčního speciálního tiskopisu faktury, kontaktujte prosím pracovníka naší společnosti, který o Vás 

pečuje. 

Pokud zákazníkům se speciálními tiskopisy vystavených faktur chybí v rozpisu DPH vyčíslení 

zaokrouhlování a vystavují faktury se zaokrouhlením, kontaktujte také prosím pracovníka naší společnosti, 

který o Vás pečuje.  

Zákazníkům, kteří mají instalaci nové verze od pracovníků naší společnosti, provádíme kontrolu 

těchto tiskopisů vždy při instalaci. 

Obrázek 10: Zrušení zobrazení horní 

lišty 
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Novinky v EET 
Prezident dne 24. 9. 2019 podepsal novelu zákona o evidenci tržeb. Nyní bude 

novela vyhlášena ve sbírce zákonů. Podnikatelé spadající do 3. a 4. vlny začnou 

evidovat své tržby společně v jedné vlně, jenž bude spuštěna šest měsíců po 

platnosti zákona. Lze tedy očekávat, že chybějící obory podnikání začnou evidovat 

své tržby od 1. 4. 2020, případně od 1. 5. 2020.  

Případné zvýšení nákladů, které mohou vzniknout poplatníkům povinností evidovat tržby, lze kompenzovat 

uplatněním jednorázové slevy na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5.000,- Kč.  

Elektronická evidence tržeb se bude vztahovat na všechny oblasti, ve kterých dochází k přijímání 

hotovostních tržeb. Výjimkou jsou oblasti, ve kterých by elektronická evidence tržeb znemožňovala 

plynulý výkon podnikatelské činnosti nebo kde existuje možnost správce daně získat relevantní data 

o tržbách dotčených poplatníků z jiných zdrojů.  

I v této vlně je pamatováno na způsob evidence tržeb při dočasném výpadku internetového připojení 

(lze zaslat účtenku do 48 hodin) a na zjednodušený režim evidence pro případ objektivní dlouhodobé 

nemožnosti evidovat běžným způsobem (tzv. off-line režim EET). Jestliže podnikatel nebude objektivně 

schopen zajistit odpovídající internetové připojení, může požádat o povolení, na základě nějž bude moci 

evidovat své tržby ve zjednodušeném režimu, aniž by tím došlo k zásadnímu ztížení či dokonce znemožnění 

plynulého výkonu jeho podnikatelské činnosti. Více informací na webu etrzby.cz 

Novela také obsahuje novou evidenci tržeb nikoliv on-line, ale papírovou formou. Jedná se o tzv. zvláštní 

režim evidence tržeb pro drobné živnostníky, kteří podnikají sami či s nejvýše dvěma zaměstnanci a 

mají hotovostní příjmy do 600 tis. Kč ročně. Tito podnikatelé se sami rozhodnout, zda budou evidovat 

on-line nebo zvláštním režime, který představuje evidenci tržeb prostřednictvím papírových paragonů, jenž 

jsou zdarma k dispozici vydávané finanční správou.  

Dále se opět vrací povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo, pokud však není kmenová 

část tvořena rodným číslem. V případě, že je DIČ tvořeno právě rodným číslem, nadále by DIČ nebylo 

povinnou náležitostí účtenky. 

Výjimky z evidence tržeb 

 

 

 

 

 

 

 

Účinnost těchto výjimek je navrhována s předsunutou účinností, a to již 1. dnem 1. kalendářního měsíce po dni i vyhlášení. 

 subjekty hospodařící s veřejnými prostředky 

(obce, kraje, příspěvkové organizace) 

 regulovaná odvětví (finanční instituce, energetika) 

 vztahy zaměstnavatelů vůči zaměstnancům 

 nahodilé příjmy  

 platby z účtu na účet 

 

 telekomunikační služby  

 předplacené karty (čerpání kreditu, nákup jízdenky na 

MHD přes SMS) 

 hazardní hry 

 obchodní letecká doprava  

 nevidomí poplatníci 

 předvánoční prodej ryb v období od 18. 12. do 24. 12. 

 provozování sociálních služeb 

 

Spuštění  

evidence tržeb  

od 1. 4. 2020, případně 

od 1. 5. 2020 

https://www.etrzby.cz/cs/zpusoby-evidence-a-uctenka
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Ministerstvo financí a Finanční správa chystají v následujících měsících komplexní komunikační 

kampaň zaměřenou na podnikatelskou veřejnost. Prostřednictvím této kampaně budou podnikatelé 

podrobně informování a bude jim poskytnut veškerý informační servis pro lepší připravenost na 

elektronickou evidenci tržeb. Součástí této kampaně bude i série road-show po krajských městech ČR, 

pořádání seminářů, konferencí, distribuce informačních materiálů, aktualizace webu etrzby.cz a informační 

kampaň v médiích.  

Snížení sazeb DPH ve vybraných oblastech 

Ke stejnému datu, jako je spuštění evidence tržeb, dojde i k přeřazení některých 

zdanitelných plnění do 10 % sazby daně z přidané hodnoty. DPH se snižuje 

v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a 

stočného. Mělo by dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 % v případě 

kadeřnických a holičských služeb, opravy jízdních kol, obuvi, úprav a oprav 

oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva. DPH u vodného a stočného 

by se mělo snížit z 15 % na 10 %. Také by mělo dojít ke snížení DPH v sektoru 

stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, a to na 10 %.  

Od 1. 1. 2020 se dle § 47 odst. 3 a přílohy č. 3a snižuje sazba daně pro teplo a chlad na úroveň druhé 

snížené sazby daně, a to 10 %. Hlavním příčinou změny je zvýšení nákladů dodavatelů tepla v souvislosti 

s emisními povolenkami. 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, Poradce 2019/11 

 

Snížení DPH  

k 1. 4. 2020, případně 

k 1. 5. 2020 

Zboží a služby navrhnuté do snížené sazby daně 10 % 
 domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany 

 stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo 

cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 

až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických 

nápojů (kromě točeného piva) 

 úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné) 

 odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné) 

 služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech 

 služby mytí oken prováděné v domácnostech 

 opravy obuvi a kožených výrobků 

 opravy jízdních kol 

 kadeřnické a holičské služby 

 půjčování nebo nájem knih 

 pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích 

 knihy, e-knihy a audioknihy 

 

https://www.etrzby.cz/cs/zpusoby-evidence-a-uctenka
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Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb 

Blíží se období, kdy může dojít k ukončení platnosti některých pokladních certifikátů, které používáte 

pro evidenci tržeb. Vydané pokladní certifikáty platí 3 roky. Jestli jste si zřizovali pokladní certifikát 

například v poslední čtvrtletí roku 2016, platnost tohoto certifikátu končí v posledním čtvrtletí roku 2019 

apod. Pokud Vám vyprší platnost certifikátu, systém evidence tržeb nebude přijímat datové zprávy 

podepsané neplatným certifikátem. Jestliže si tedy nevyměníte pokladní certifikát ve svém pokladním 

zařízení včas za nový, po vypršení platnosti certifikátu nebudou Vaše tržby zaevidovány. 

Veškeré činnosti spojené s pokladním certifikátem se provádí ve webové aplikaci Elektronická evidence 

tržeb na Daňovém portále (www.daneelektronicky.cz) 

 

Obrázek 12: Aplikace Elektronická evidence tržeb 

 

Obrázek 13: Otevření aplikace Elektronická evidence tržeb 

http://www.daneelektronicky.cz/
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Přihlášení do této aplikace probíhá pomocí Autentizačních údajů – název uživatele (ve tvaru „A“, „B“, 

„C“, „D“ nebo „E“ a „číslo“, např. A1234567, B1234567 atd.) a hesla. Pokud nemáte k dispozici Název 

uživatele, a nedaří se Vám jej dohledat, je nutné požádat o nové Autentizační údaje.  

 

Obrázek 14: Přihlašování do aplikace Elektronická evidence tržeb 

Jak ověřit dobu platnosti pokladního certifikátu 

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. 

V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Na zobrazené stránce jsou uvedeny informace 

o vydaných certifikátech. Údaj o platnosti pokladního certifikátu naleznete ve sloupci Datum expirace. 

Jestliže se blíží datum ukončení platnosti pokladního certifikátu, např. měsíc a méně do ukončení), je 

vhodné vygenerovat certifikát nový a starý certifikát následně zneplatnit.  

 

Obrázek 15: Datum ukončení platnosti pokladního certifikátu 
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Jak vygenerovat nový pokladní certifikát 

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. 

V horním menu zvolte odkaz NOVÝ CERTIFIKÁT. 

Postup vygenerování nového pokladního certifikátu: 

1. Kliknutím na odkaz VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI vytvoříte žádost o certifikát 

v prohlížeči, popř. můžete nahrát již připravená soubor s žádostí o certifikát. 

 

Obrázek 16: Vygenerování nového certifikátu 

2. V prohlížeči zvolte a vložte heslo pro soukromá klíč certifikátu. Následně klikněte na tlačítko 

Potvrdit. Heslo si dobře zapamatujte, budete jej potřebovat v následujících krocích a při instalaci 

certifikátu do pokladního zařízení. 

 

Obrázek 17: Vložení hesla pro soukromý klíč 

3. Žádost odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat žádost. Před odesláním žádosti můžete vložit 

nepovinnou poznámku, která slouží k označení pokladního certifikátu. Tento krok může být 

užitečný pro Vaši snadnější práci s pokladními certifikáty. 

 

Obrázek 18: Odeslání žádosti o nový certifikát 
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4. Kliknutím na tlačítko Vytvořit exportní soubor vytvoříte exportní soubor ke stažení. 

 

Obrázek 19: Vytvoření exportního souboru 

5. Vložte heslo pro soukromý klíč certifikátu, které jste zadávali v kroku číslo 2. a klikněte na tlačítko 

Potvrdit. 

 

Obrázek 20: Vložení hesla pro soukromý klíč 

6. V posledním kroku je třeba exportní soubor stáhnout. Klikněte na tlačítko Stáhnout exportní 

soubor (přípona .p12). 

 

Obrázek 21: Stáhnutí exportního souboru 

Výzvu internetového prohlížeče k uložení exportního souboru potvrďte kliknutím na tlačítko 

Uložit. 

Upozorňujeme, že nově vyexportovaný pokladní certifikát je třeba nahrát do pokladního zařízení. 

S dotazem, jak nainstalovat pokladní certifikát do konkrétního pokladního zařízení, je třeba se obrátit na 

dodavatele Vašeho pokladního zařízení, případně může být popis instalace certifikátu uveden v návodu 

k pokladnímu zařízení. K instalaci do pokladního zařízení budete potřebovat exportní soubor (přípona 

.p12) a heslo pro soukromý klíč certifikátu. 
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Jak nahrát nově vyexportovaný pokladní certifikát do programu SQL Ekonom 

V programu SQL Ekonom nastavení – nastavení – globální nastavení – záložka EET. Nový certifikát 

načtete do pole certifikát poplatníka pomocí tlačítka načti certifikát. Do pole heslo k certifikátu 

poplatníka vložíte heslo, které jste si zvolili při vytváření žádosti o nový pokladní certifikát (heslo pro 

soukromý klíč). Poté program ukončete a znova zapněte.  

 

Obrázek 22: Otevření nastavení programu SQL Ekonom 

 

Obrázek 23: Nastavení - záložka EET 

 

Obrázek 24: Načtení nového certifikátu a přepsání hesla 
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Jak zneplatnit pokladní certifikát 

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. 

V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Klikněte na sériové číslo pokladního 

certifikátu, který plánujete zneplatnit. 

Po kliknutí na sériové číslo pokladního certifikátu je zobrazena stránka s detailními informacemi. 

Zneplatnění pokladního certifikátu provedete kliknutím na tlačítko Zneplatnit. 

 

Obrázek 25: Sériové číslo pokladního certifikátu 

 

Obrázek 26: Zneplatnění starého pokladního certifikátu 

Upozorňujeme, že kliknutím na tlačítko Zneplatnit, dojde k okamžitému zneplatnění pokladního 

certifikátu. Zneplatnění pokladního certifikátu je nevratné. Zneplatněný pokladní certifikát není možné 

používat pro evidenci tržeb. Zneplatnění pokladního certifikátu tedy provádějte až v případě, kdy 
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máte již vygenerovaný a v pokladním zařízení/pokladních zařízeních nainstalovaný nový pokladní 

certifikát. 

Také upozorňujeme, že pokud u pokladního certifikátu již vypršela platnost, není nutné jej 

zneplatnit. Tento pokladní certifikát byl zneplatněn automaticky. 

Jak zkontrolovat, zda jsou Vaše tržby evidovány nově vygenerovaným pokladním 

certifikátem 

Kontrolu toho, zda evidence tržeb probíhá pomocí nově vygenerovaného certifikátu, provedete 

porovnáním sériového čísla nového pokladního certifikátu, které je uvedeno v Seznamu žádostí a 

certifikátů ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb oproti sériovému číslu pokladního certifikátu 

v detailním výpisu tržeb. 

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. 

V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Sériové číslo certifikátu je uvedeno v tabulce 

Seznam žádostí a certifikátů ve sloupci Sériové číslo. 

 

Obrázek 27: Seznam certifikátů 

V detailním výpisu tržeb je sériové číslo uvedené ve sloupci cert_sernum. 

 

Obrázek 28: Detailní výpis tržeb - sloupec cert_sernum 

Pokud má sériové číslo certifikátu v detailním výpisu tržeb stejnou hodnotu, jako sériové číslo nového 

pokladního certifikátu ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb, evidence tržeb probíhá pomocí 

nově vygenerovaného pokladního certifikátu. Pokud se obě hodnoty neshodují, zkontrolujte, zda máte 

v pokladním zařízení nový pokladní certifikát správně nainstalovaný, příp. se obraťte na svého dodavatele 

pokladního zařízení. 
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Jak zadat e-mail pro zasílání upozornění na blížící se konec platnosti pokladního certifikátu 

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. Na 

stránce ÚVOD jsou zobrazeny informace o přihlášeném uživateli. 

Pokud uvedete do pole E-mail pro upozornění Vás kontaktní e-mail, budete upozorněni na blížící se konec 

platnosti pokladního certifikátu. 

 

Obrázek 29: Zadání e-mailu pro upozornění na konec platnosti pokladního certifikátu 

Zdroj: Etržby 

 

Nabídka modulu EET 
S novelizací zákona o evidenci tržeb, na základě které od 1. 4. 2020 (případně 1. 5. 2020) zbývající obory 

podnikání začnou evidovat tržby, jsme pro Vás připravili nabídku na modul EET. Jak tento modul funguje, 

jeho výhody a cenovou nabídku naleznete v tomto článku. 

Prodej zboží a EET 

V modulu prodej zboží systém EET funguje tak, že v případě zadání prodejního dokladu v hotovosti (tedy 

buď prodejka, nebo faktura s formou úhrady EET) automaticky nastaví položku EET na A. Jen v případě, 

že by daná tržba neměla být evidována v EET je možné tuto položku nastavit na N. Jaké tržby nespadají do 

EET je možné zjistit na webu www.etrzby.cz nebo v daném zákoně o EET. V prodeji však moc 

nepředpokládáme, že se tak bude dít. V případě, že daná tržba bude patřit jinému poplatníkovi a máte 

povinnost jeho DIČ uvést (kdy je to nutné, je popsáno právě na stránkách www.etrzby.cz), musíte ještě 

v záložce Ostatní vybrat dané DIČ, které danému dokladu přísluší. V systému nepodporujeme případnou 

kombinaci, kdy některé položky patří pověřující firmě a některé Vám, případně kombinace více 

pověřujících firem. V tomto případě je nutné na každé DIČ vypsat zvláštní doklad. 

http://www.etrzby.cz/
http://www.etrzby.cz/
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Obrázek 30: Nastavení položky EET 

 

Obrázek 31: Uvedení DIČ poplatníka 

Systém poté co případně zadáte tyto údaje a zadáte všechny položky prodeje, provádí komunikaci s GFŘ 

v momentě tisku dokladu (tedy i pouhého zobrazení dokladu na obrazovce pomocí předtisku). V tomto 

momentě se systém spojí s GFŘ a provede export dat do EET. V případě, že se vše povede správně, pak již 

na tiskovém výstupu dokladu budou vystupovat povinné údaje, které musí být na všech dokladech s EET. 

To jsou označené položky podle obrázku. Tedy povinnou položkou je DIČ, číslo provozovny, pokladní 

zařízení z jakého byl daný doklad vytvořen, datum a čas tržby, režim tržby a následně vlastní fiskální kód 

a bezpečnostní kód poplatníka (BKP). 
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Obrázek 32: Povinné údaje na dokladech s EET 

V případě, že komunikace s GFŘ selže nebo evidujete ve zjednodušeném režimu je místo fiskálního kódu 

zobrazen podpisový kód poplatníka (PKP) dle následujícího obrázku. 

 

Obrázek 33: Selhání komunikace s GFŘ 

V tomto případě je nutné do 48 hodin tento doklad odeslat na GFŘ, případně do 5 dnů pokud evidujete ve 

zjednodušeném režimu. 

Od tohoto momentu je již tržba zaevidována v EET a není možné doklad již opravovat způsobem, který by 

ovlivnil již odeslanou tržbu. Tedy není možné již měnit čísla dokladů, částky a typy DPH. V případě, že 

potřebujete opravit daný doklad je nyní toto možné jen opravným dokladem. K tomu v prodeji máte novou 

funkci pod tlačítkem Akce – Vytvoř obrácený doklad, který vytvoří doklad s obrácenými znaménky 

v položkách. Tento doklad následně můžete libovolně upravit a následně vytisknout, což provede odeslání 

tohoto dokladu na GFŘ. Zákazník v tomto případě tedy dostává 2 doklady. Případně můžete provést jen 

obrácený doklad (tedy jakési storno) a vystavit další nový doklad (v tomto případě by tedy byly 3 doklady). 

Pokladna a EET 

V pokladně je k EET několik nových položek a funkcí. Do EET vstupují vždy pouze příjmové pokladní 

doklady. Pokud tedy potřebujete udělat storno doklad, pak se musí vytvořit záporný pokladní doklad. Pokud 

je to i daňový pokladní doklad, pak to bylo takto nutné řešit i nyní, aby se doklady dostaly do správných 

řádků DPH. Systém automaticky všechny příjmové pokladní doklady přednastavuje jako doklady patřící 

do EET. Pokud není žádný speciální typ DPH nebo doklad nevstupuje do EET, pak není nutné pokladní 

doklady v záložce EET nijak upravovat. V případě, že potřebujete některé tyto údaje změnit, pak se to dělá 

právě na záložce EET.  
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Zde je potřebné ještě zdůraznit režimy cestovní služby a použitého zboží. Vysvětlíme si to podle obrázku. 

EET totiž požaduje zasílat celkovou částku použitého zboží, což je v tomto případě 2629,08. Ale do základu 

daně a vlastního DPH jde pouze rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou zboží. V tomto případě je tedy 

základ DPH 728,05 a DPH 152,89. O tyto hodnoty bude v EET korigován rozpis DPH z hlavičky 

pokladního dokladu.  

 

Obrázek 34: Vysvětlení režimu cestovní služby a použitého zboží 

Také v případě pověření se zde zadává DIČ pověřujícího plátce. 

Systém v tomto modulu pracuje trochu volněji než prodej. Zde se před vlastním tiskem systém u dokladů, 

které by měly jít do EET zeptá, jestli chcete odeslat tržbu na GFŘ. Při zvolení Ne systém zatím tržbu 

neodešle a čeká na to, až budete s dokladem hotovi a budete chtít tržbu odeslat. Odeslání je možné případně 

nejen tiskem, ale i pomocí tlačítka Odeslání EET. 

Pokud se jedná o běžný pokladní doklad, který není platbou vystavených faktur (druh operace 2), pak 

k odeslání dokladu není nutné mít doklad rozúčtován. U platby faktur je však nutné nejprve provést 

rozúčtování celého dokladu na jednotlivé platby faktur. EET totiž v případě platby faktury vyžaduje zaslání 

i rozpisu DPH z tohoto prvotního dokladu, což dokud není doklad spárován s původní fakturou, není 

možné. V případě částečné úhrady je na EET zasílána poměrná část rozpisu DPH z faktury. 

Obdobně jako v prodeji po odeslání tržby již není možné žádným způsobem měnit na dokladu údaje již 

odeslané. 

Faktury vydané a EET 

Faktury vydané a to daňové, zálohové nebo penalizační fungují podobně jako pokladna. Systém v hlavičce 

dokladu má položku přepínač EET, který se nastavuje podle zvolené formy úhrady. Jinak vše platí podle 

popisu u pokladny, tedy záložku EET vyplňujete jen v případě nějakých specialit. Rozdíl je v tom, že se 

dají upravovat pouze údaje základu daně a daň u cestovních služeb a použitého zboží. Ostatní údaje jsou 

automaticky sčítány podle položek dokladu a jejich nastavení v číselníku druhů položek. 
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Obrázek 35: Vydané faktury a modul EET 

Další funkčnost pro odeslání tržby 

V případě, že se nepovede odeslat tržba ihned při vystavení dokladu, systém tento doklad barevně označí a 

je možné ho znovu buď předtiskem, nebo tlačítkem k odeslání tržby znovu poslat. Systém také při startu 

systému provádí kontrolu, jestli nějaký doklad připravený k odeslání tržby, ještě nebyl odeslán. Pokud 

nalezne nějaký doklad je při startu systému je zobrazena tabulka těchto dokladů s možností ihned tyto 

doklady odeslat. Shodnou tabulku je možné spustit i v menu Pokladna / Akce / Elektronická evidence tržeb. 

 

Obrázek 36: Neodeslaná tržba 

V tomto menu je možné provést odeslání neodeslaných tržeb a to buď jednotlivě pomocí tlačítka Odešli 

tržbu, případně hromadně přes Odešli všechny neodeslané. 

Cena za modul EET 

 Cena softwaru 

Funkcionalista EET pro 1 PC 2.900,- Kč 

Rozšíření licence na další PC 199,- Kč 

Cena roční podpory a aktualizace následující roky 25 % z ceny softwaru bez slevy  
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Dotykačka mobilní 8“ sada 

 Dotyková pokladna 4G + Wifi, 58mm mobilní 

Bluetooth tiskárna 

 cena: 4.990,- Kč  

Dotykačka univerzální 14“ sada 

 4“ dotyková pokladna, VESA stojan pro dotykovou 

pokladnu, USB/LAN tiskárna 80mm, propojovací 

kabeláž 

 cena: 9.990,- Kč  

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač s našim informačním 

systémem SQL Ekonom 

Společnost Dotykačka ČR s.r.o. je naším obchodním a 

servisním partnerem pro mobilní řešení Elektronické evidence 

tržeb. Tento partner nabízí spolehlivý pokladní systém, který 

velmi pružně dokáže reagovat na změny a připravenost na EET. 

V České republice jej má stovky zákazníků, kteří využívají 

aplikaci Dotykačka na spolehlivém zařízení a další stovky 

aktivních uživatelů, kteří aplikaci používají na vlastních 

zařízeních s operačním systémem Android. 

Dotykačka dokáže spolehlivě pracovat s tisíci položkami - 

produkty mohou být roztříděny do libovolného počtu kategorií. 

Má zákazníky s počtem produktů v aplikaci okolo deseti tisíc, v 

průměru mají zákazníci z oblasti gastro stovky produktů, z 

oblasti obchodů se jedná o tisíce produktů v aplikaci.  

Dotykačka má široký rozsah funkcí a příslušenství, 
neomezený počet uživatelů a tisíce transakcí a položek na 

skladě. Má speciální funkce pro gastro, prodejní stánky, 

prodejny a ubytovací zařízení. Je ideální pro malé a středně 

velké provozovny. 

Pro správnou funkci Dotykačky a zálohování dat je důležité připojení k internetu. Pokladní systém je však 

plně funkční i v případě dočasných výpadků připojení. Po obnovení připojení se data opět synchronizují. 

V nabídce má tři druhy hardwarového vybavení a záleží jen na Vás, které zařízení zvolíte, zda nejmenší 

a nejlevnější, univerzální nebo kompletní zařízení. 

 

 

Funkce pokladního systému 

Dotykačka 

 eviduje tržby a platby 

 člení produkty do kategorií 

 spravuje věrnostní a slevové 

programy 

 pokladna komunikuje s platebním 

terminálem 

 řeší vzdálenou správu, 

administraci i uživatelská práva 

 API napojení na e-shopy, 

rezervační, účetní a další ERP 

systémy 

 je rozšířený o váhy, tiskárny, 

čtečku čárových kódů, platební 

terminál a další 
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Dotykačka kompletní 14“ sada 

 14“ dotyková pokladna, VESA stojan pro 

dotykovou pokladnu, USB/LAN tiskárna 80mm, 

pokladní zásuvka, čtečka čárových kódů, 

propojovací kabeláž 

 cena: 13.990,- Kč   

 

Licenční software bude hrazen formou měsíčního paušálu v ceně 390,- Kč za měsíc. Tento poplatek 

zahrnuje licenci sw, průběžnou aktualizaci programu zahrnující legislativní změny, vzdálenou správu, 

vzdálené připojení technika. 

Samozřejmě je možné a pro některé z Vás i vhodné si tento paušál předplatit. Od délky předplaceného 

období se odvíjí i procento slevy (předplatné 12 měsíců = 10% sleva, 24 měsíců = 20% sleva, 36 měsíců = 

30% sleva). Tím můžete mít licenci již od 273,- Kč /měsíc. 

Dále bychom Vás chtěli ubezpečit, že doklady vystavené prostřednictvím systému DOTYKAČKA budou 

plně kompatibilní s naším informačním systémem, nebude je tudíž nutné pro hlášení na Finanční správu 

a účtování pořizovat ručně. V systému SQL Ekonom je vytvořeno propojení pro jednoduchý převod těchto 

dokladů. 

 

Novinky v kontrolním hlášení k DPH 
Obsah kontrolního hlášení DPH (povinnost vyplnit požadované údaje) zůstává nezměněn. Novela 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb., vyvolává však nutnost 

aktualizace názvů a popisů vybraných částí formuláře kontrolního hlášení a také XML struktury 

formuláře kontrolního hlášení v části A.4. (Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností 

přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy 

v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit) a B.2. (Přijatá zdanitelná plnění a 

poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou 

nad 10 000 Kč včetně daně a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez 

ohledu na limit), pokud jde o rozšíření možností oprav u nedobytných pohledávek (tj. souběh aplikace 

nového ustanovení § 46 a násl. resp. i § 74a zákona o DPH – oprava základu daně a daně u nedobytných 

pohledávek a původního ustanovení § 44 zákona o DPH ve znění do 31. 3. 2019 – oprava výše daně u 

pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení). 

Nová XML struktura kontrolního hlášení je pro daňovou veřejnost platná a účinná od 1. 10. 2019, 

Zdroj: Finanční správa 
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E-neschopenka 
Zákon č. 164/2019 Sb. ze dne 12. 6. 2019, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se 

mění zákon č. 586/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Tímto zákonem se s účinnosti od 1. 1. 2020 zavádí institut tzv. elektronické 

neschopenky. Veškeré předávání informací mezi lékaři, ČSSZ/OSSZ, zaměstnavateli a 

nemocnými bude probíhat výhradně v elektronické podobě. 

Zkracuje se lhůta, kdy ošetřující lékař zasílá rozhodnutí o vzniku, trvání i ukončení dočasné pracovní 

neschopnosti příslušnému orgánu nemocenského pojištění nejpozději v pracovní den následující po dni, 

kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku nebo ukončení dočasní pracovní neschopnosti. 

Informace pro omluvení nepřítomnosti zaměstnance v práci a výplatu náhrady mzdy v době prvních 14 dnů 

DPN jsou informace od ČSSZ v elektronické podobě.    

Zaměstnavatel bude přílohu k žádosti o nemocenské odesílat jen elektronicky, nově bude mít povinnost 

odesílat elektronicky také údaje při skončení dočasné pracovní neschopnosti a také údaje o způsobu výplaty 

mzdy, platu nebo odměny včetně jejich změn. 

Povinnost zaměstnance neprodleně informovat zaměstnavatele o vzniku dočasné pracovní neschopnosti 

trvá, její forma není stanovena. 

Změny se netýkají ostatních dávek nemocenského pojištění a nemocenského z důvodu karantény.         

Zdroj: Poradce 2020/2 

 

Novinky v GDPR 

Ministerstvo vnitra poskytlo neoprávněně přístup do registru obyvatel 

Ministerstvo vnitra poskytlo neoprávněně přístup do registru obyvatel Českému rozhlasu 

a České televizi, protože nezajistilo bezpečnostní opatření požadovaná zákonem o 

ochraně osobních údajů. Jednalo se o § 13 zákona o ochraně osobních údajů, ve 

kterém se uvádí: „Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich 

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 

k jinému zneužití osobních údajů.“ K neoprávněnému přístupu došlo v případě Českého rozhlasu v období 

od června 2013 do října 2014 a v případě České televize v období od září do října 2014. 

Úřad tedy ministerstvu vnitra uložil pokutu 700 tis. Kč. Ministerstvo vnitra podalo žalobu a žádalo o 

přezkoumání a zrušení tohoto rozhodnutí, to vše však neúspěšně. Argumentem ministerstva bylo to, že 

poskytovatelé vysílání měli pro účely vymáhání poplatků oprávnění ke vstupu do registru obyvatel ještě 

před novelou zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Městský soud v Praze však toto tvrzení 

jednoznačně odmítl.  

pokutu však 

nedostane 

Novela zákona 

č. 164/2019 Sb. 

účinnost 

1. 1. 2020 
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Následně bylo rozhodnutí Městského soudu v Praze napadeno kasační stížností. Nejvyšší 

správní soud však ministerstvu vnitra nevyhověl a potvrdil tak předchozí rozhodnutí, že 

ministerstvo vnitra bylo uznáno vinným ze spáchání přestupku (§ 45 odst. 1 písm. h) zákona 

č. 101/2000 Sb.), jelikož nepřijalo nebo neprovedlo opatření pro zajištění bezpečnosti 

zpracování osobních údajů. 

V mezidobí však nabylo účinnosti (24. 4. 2019) nové ustanovení zákona o zpracování osobních 

údajů (§ 62 odst. 5 zákona č. 110/2019 Sb.). Touto právní úpravou přišel Úřad o možnost 

ukládat pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům (např. ministerstvům, 

správním úřadům, městům či obcím) za přestupky související s ochranou osobních údajů. 

Úřad byl tedy nucen upustit od uložení zmíněné pokuty ministerstvu vnitra. Nadále však Úřad 

může orgánům veřejné moci a veřejným subjektům ukládat nápravná opatření.  

Nadbytečné vyžadování souhlasů ve školství 

Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje na neustálé vyžadování zbytečných 

souhlasů rodičů ve školství. Hlavní příčinou je nesprávné chápání souhlasu se 

zpracováním osobních údajů. Dochází tak k vyžadování nadbytečných souhlasů 

rodičů se zpracováním osobních údajů dětí při aktivitách, jenž jednoznačně patří 

do povinné náplně činnosti školy nebo s ní úzce souvisí.  

Školy a školská zařízení provádí činnosti spojené s provozem školy, které přirozeně 

zahrnují řadu zpracování osobních údajů.  

Hlavní činnosti spojené s provozem školy: 

 vedení školské evidence a dalších agend vyžadovaných zvláštními předpisy 

 vedení záznamů o účasti žáků na soutěžích či olympiádách 

 vystavování podepsaných výtvorů žáků v prostorách školy či mimo školu 

 používání jmenovek v šatnách 

 použití evidencí k narozeninovým přáním 

 řešení deliktů žáků, a to i bez účasti Policie ČR 

V případech uvedených výše musí být pracovníci a vedení školy připraveni podat základní srozumitelnou 

informaci o rozsahu a způsobu zpracování údajů. Pověřenec školy podá podrobnější informaci v případě 

potřeby. Rutinní zpracování osobních údajů ve školských zařízeních nelze zakládat na souhlasu ani 

v situacích pověření, svolení či dohod se zákonnými zástupci dítěte. V případě plnění smlouvy je třeba 

věnovat větší pozornost přihlašovacím formulářům, tiskopisům a přiloženým informacím, určeným 

rodičům a dalším zákonným zástupcům dětí. Plnění smlouvy musí obsahovat jasné a srozumitelné 

informace, osvětlující, k čemu budou osobní údaje používány. Příkladem jsou tyto případy: 

 předplatné družin či stravného, 

 přihlašování do kroužků, na akce školy (výlety apod.), 

 určení osob oprávněných k vyzvedávání dítěte z družiny, 

 poskytnutí přístupu do elektronické žákovské knížky, 

 doložení potvrzení o bezinfekčnosti a evidence. 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů 

Rozhodnutí 

Městského soudu 

v Praze 

Nové 

ustanovení zákona 

č. 110/2000 Sb. 

nesprávné  

chápání souhlasu se 

zpracováním  

osobních  

údajů 
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Nabídka základních služeb GDPR 
Naší prioritou je dodávat našim zákazníkům kompletní služby. Z tohoto důvodu naše společnost rozšířila 

v roce 2017 nabídku o poskytování služeb v oblasti správy a ochrany osobních údajů. V současné době 

naše služby v této oblasti využívá více jak 100 zákazníků z různých oblastí státní správy i podnikatelského 

světa. 

Rádi Vám umíme nabídnout: 

 Zpracování úvodního vnitřního auditu k evidenci, uchovávání a zabezpečení veškerých informací o 

fyzických osobách, a to jak v elektronické, tak i v listinné podobě. 

 Na základě tohoto auditu je zpracována vnitropodniková směrnice k nakládání s osobními údaji 

podle nařízení GDPR, která popisuje jednotlivé části v informačních systémech a evidenci 

dokumentů ve Vaší společnosti a navrhujeme taková řešení, která povedou k zajištění vyšší 

bezpečnosti dat o fyzických osobách. 

 Toto by měl být začátek naší spolupráce. Doporučujeme revizi vnitropodnikové směrnice vždy za 

určité období (ideální rok), kdy se provedou inventarizace změn proti předchozímu období a 

vyhodnotí se provedené změny. 

 Školení všech pracovníků společnosti, kteří přicházejí do styku s osobními údaji subjektu údajů.  

 S každým klientem k tomuto uzavíráme smlouvu pro služby „Pověřence pro ochranu osobních 

údajů“, kde Vám garantujeme zajištění komplexního servisu pro služby k GDPR včetně metodické 

podpory. Tato služba je standardně bez žádného paušálního poplatku. 

 V případě, že by ve Vaší společnosti došlo k incidentu se ztrátou osobních dat a byli jste za tuto 

chybu vyšetřováni, nabízíme i spolupráci při řešení těchto situací. Nejsme však právníci tak, 

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

vyhnete. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník základních služeb GDPR 

GDPR – vnitropodniková 

směrnice 
7.000,- Kč 

Práce spojené s lokalizací 

směrnice na podmínky Vaší 

společnosti 
900,- Kč/hod 

Školení pracovníků 1.200,- Kč/hod 

Cestovní výdaje při osobních 

návštěvách 
9,- Kč/Km + 450,- Kč/hod 

strávený čas na cestě 

Konzultace pověřence pro 

ochranu osobních dat pana 

Tomáše Urbana 
900,- Kč/hod 

Certifikovaný  

pověřenec  

pro ochranu osobních dat: 

TOMÁŠ URBAN 

e-mail: tomas.urban@softbit.cz 

tel.: 603 449 244 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. 

 

mailto:tomas.urban@softbit.cz
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Nabídka služeb GDPR – pro naše zákazníky 
V loňském roce jsme se všemi zákazníky v oblasti GDPR zpracovali základní pravidla pro ochranu a správu 

osobních údajů fyzických osob včetně školení odpovědných pracovníků v jednotlivých organizacích a 

společnostech. 

Vzhledem k tomu, že téma ochrany osobních údajů fyzických osob se neustále vyvíjí, ani naše společná 

práce v této oblasti by neměla skončit. Jak víte, letos v dubnu naši zákonodárci konečně schválili Adaptační 

zákon číslo 110/2019 Sb., který upravuje část problematiky v ochraně osobních údajů podle nařízení 

GDPR. Připravili jsme proto pro Vás nabídku pro aktualizaci opatření pro ochranu osobních údajů právě 

ve Vaší společnosti či organizaci.  

Nabídka obsahuje tyto služby: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník služeb GDPR 

Aktualizace 

směrnice GDPR 

pro rok 2019 

od 1.900,- Kč 

včetně zaslání 

nové směrnice 

v tištěné podobě 

Revize 900,- Kč/hod 

Školení 

pracovníků 
1.200,- Kč/hod 

Konzultace 

pověřence pro 

ochranu osobních 

dat pana Tomáše 

Urbana 

900,- Kč/hod 

Aktualizace směrnice 

Nabízíme aktualizaci směrnice podle 

Českého adaptačního zákona a 

aktuálních výkladů nařízení GDPR. 

Aktualizovanou směrnici Vám 

předáme v tištěné i elektronické 

podobě.  

 

Revize 

Provedeme revizi všech činností 

spojených s ochranou a správou 

osobních dat. Zkontrolujeme opatření, 

která byla provedena v souvislosti se 

zavedením ochrany osobních údajů 

podle GDPR. O výsledku revize pro 

Vás sestavíme zprávu. 
 

 
Školení pracovníků 

Dále nabízíme individuální školení pro pracovníky organizace či společnosti v ochraně osobních údajů 

fyzických osob se zaměřením na aktuální stav legislativy a upozorníme na nejčastější chyby. 

 

Ceny nezahrnují cestovní výdaje a jsou 

uvedeny bez DPH 21 %. 
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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.  

  

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 
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Výhody elektronického docházkového 

systému 

 šetří čas – Docházkový systém eviduje 

docházku za Vás. Výsledkem jsou 

přehledné tabulky. Systém lze také propojit 

se mzdovým systémem. 

 šetří peníze – Kvalitní a přesná evidence 

docházky umožňuje snížit mzdové 

náklady. 

 je efektivní – Máte vždy k dispozici přesné 

údaje o docházce zaměstnanců. 

 kontrola v reálném čase – Docházkový 

systém Vám dává možnost v reálném čase 

kontrolovat, kdo je na pracovišti. 

 přehledné podklady pro mzdy – 

Elektronický docházkový systém lze také 

rovnou napojit na mzdový systém lze také 

rovnou napojit na mzdový systém. Každý 

měsíc tak máte precizní podklady pro 

řešení výplat.  

 

 

 

Docházkový systém VEMA 
Docházkový systém dříve či později potřebuje 

každá firma. Vyřešte kontrolu docházky snadno 

a efektivně pomocí elektronického 

docházkového systému. 

Potřebujete sledovat příchody a odchody 

zaměstnanců? Chcete mít přehled, kolik času 

stráví v práci? Každá firma dříve či později řeší 

kontrolu docházky. Kvalitní kontrolní systém 

umožňuje lépe sledovat efektivitu a produktivitu 

práce, také pomůže se správným řešením mezd. 

Časy, kdy firmy zapisovaly příchody a odchody 

do knihy nebo používaly „píchačky“, jsou dávno 

minulostí. Díky moderním technologiím můžete 

docházkový systém vyřešit mnohem snadněji. 

Elektronický docházkový systém VEMA je 

moderním nástrojem pro evidenci docházky 

zaměstnanců. Technická zařízení evidují 

příchody a odchody zaměstnanců, intranetová 

aplikace Docházka pak v souladu s platnou 

legislativou data sbírá, zpracovává a eviduje. 

Výsledné údaje lze následně zpracovávat přímo 

v aplikaci VEMA Mzdy. Docházkový systém lze 

však používat i samostatně. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vema.cz/hr-system-mzdy/
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Proč využívat systémy VEMA k řízení 

lidských zdrojů? 

 komplexní řešení HR a mezd – Oblast 

řízení lidských zdrojů řešíme komplexně. 

Kromě elektronického docházkového 

systému nabízíme také řešení mezd, 

benefitů či personální systémy. 

 zkušenosti leadera na trhu – Máme více 

než čtvrt století zkušeností s návrhy 

optimálních HR systémů 

a  implementačními projekty. Díky tomu 

dokážeme najít vhodné řešení pro každou 

firmu. Naše reference mluví za vše – 

důvěřuje nám více než 7 200 firem a úřadů 

státní či veřejné správy. 

 výstup do aplikace Mzdy – automaticky 

propojíme docházkový systém a systém 

Mzdy. Před přenosem dat do aplikace je 

možná kontrola v přehledných výstupech o 

měsíční odpracované době i případné opravy 

a doplnění. 

 uživatelská podpora – Nedílnou součástí 

systému jsou konzultační služby. 

Pokrývají problematiku technické 

i programové instalace, asistenci při 

zavádění systému a prvotním zpracování 

dat. Pro uživatele systémů VEMA jsou 

připravena školení. K dispozici jsou 

i servisní služby zajišťující provoz 

systému. S každým systémem Vám 

můžeme také dodat potřebné počítačové 

vybavení. 

 intranet a přístup k datům – S aplikací 

Docházka můžete pracovat přes intranet. 

Stačí pouze běžné internetové připojení. 

Nastavíme Vám různá práva prohlížení, 

jiná data potřebuje mzdová účetní, jiná by 

měl vidět management. Ovládání je velmi 

snadné a intuitivní. Můžete také online 

kontrolovat, kdo je právě přítomen na 

pracovišti, případně je na služební cestě, 

dovolené či odborné konferenci.   

 

 

 

Jak elektronický systém kontroly 

docházky funguje? 

Technologie jdou neustále dopředu a možností je 

celá řada. Vždy záleží na tom, co přesně 

konkrétní firma potřebuje řešit. Chcete pouze 

podklady pro přípravu mezd? Pak si vystačíte 

s terminálem a čipovými kartami. Vlastníte 

přísně střežený provoz? Evidenci docházky lze 

propojit s bezpečnostními prvky. Moderní 

biometrické docházkové systémy dovedou 

například snímat otisky prstů či duhovky. 

Docházkový systém nejčastěji realizujeme 

právě formou čipových karet. Zaměstnanec se 

při příchodu/odchodu registruje kartičkou u 

terminálu. Nabízíme ale také plně virtuální 

řešení. Terminál je v takovém případě 

nainstalovaný přímo v počítačích pracovníků. Na 

terminálu lze nastavit až 10 tlačítek pro různé 

situace (například dovolená, služební cesta, 

přestávka na oběd a další). 

Docházku standardně zaokrouhlujeme na řády 

minut či hodin, podle potřeb konkrétní firmy. 

Docházkový systém VEMA lze napojit na 

mzdový systém a ušetřit tím čas strávený 

administrativou. Přesná evidence docházky vede 

k lepšímu využívání pracovní doby! 

 

  

Vedoucí  

konzultant  

týmu VEMA HR  

v Softbit Software: 

Bc. RADEK BERÁNEK 

e-mail: radek.beranek@softbit.cz 

tel.: 736 753 734 

http://www.vema.cz/reference-vse/
http://www.vema.cz/hr-system-mzdy/
http://www.vema.cz/hr-system-mzdy/
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 letité zkušenosti v oboru 

 spokojenost dlouhodobých zákazníků 

 otevřená spolupráce, nadstandardní 

servis a péče o zákazníka 

 rozumné ceny za vysoce profesionální 

služby 

 odpovědnost dodavatele za poskytnuté 

mzdy 

 

 

 

 

 

 

 

 únik informací a utajení výše mezd 

 náklady na mzdovou účetní 

 starosti o software, aktualizace, licence 

 školení a odbornost mzdové účetní 

 zastupitelnost mzdové účetní 

 soulad s legislativou a správnost výpočtů 

 kontroly státních orgánů 

Ceník 

Poplatek za outsorcing závisí na velikosti organizace, počtu 

osobních čísel a náročnosti převzetí. Výsledná částka záleží vždy 

na podmínkách pro konkrétního zákazníka a procentu roční 

fluktuace. Potřebujete více informací? Stačí na našich stránkách 

http://www.softbit.cz/poptavka vyplnit poptávkový formulář a 

my se Vám ozveme s konkrétní nabídkou. 

 

 

 

Nabídka na dodavatelské zpracování mezd – outsorcing 
Předat mzdové účetnictví externí firmě je 

důležité rozhodnutí. U nás vše přizpůsobíme 

Vašim zvyklostem i stále se měnící legislativě. 

Rozdíl tak poznáte jen ve větším pohodlí, jistotě 

profesionality a ušetřených starostech. Naši 

pracovníci Vám pomohou přejít na outsorcing 

mezd hladce a bez starostí.  

Pokud nemáte kvalifikovaného zaměstnance pro 

tuto práci, nebo chcete mít mzdovou a personální 

agendu ve společnosti bez starostí a správně, 

nebo nechcete mít obavy, že budete platit státní 

správě pokuty za nesprávně vypočten a odvedené 

mzdy, potom se můžete s důvěrou obrátit na naši 

společnost. S touto problematikou máme letité 

zkušenosti. 

Mzdový outsorcing představuje komplexní 

zpracování mzdové agendy za dostupné ceny od 

zpracování vlastních mezd až po zastupování při 

jednáních se stáními institucemi. Zpracování 

mezd je prováděno specialisty na mzdy s měsíční 

periodicitou.  

Bezproblémové zpracování mezd a personální 

agendy je náročný a komplexní úkol bez ohledu 

na velikost nebo předmět činnosti Vaší 

společnosti. Vysoká administrativní zátěž, 

neustále se měnící legislativní požadavky a 

dodržování přísných pravidel pro zachování 

bezpečnosti citlivých dat vyžadují adekvátní 

péči, znalosti a dostatečnou kapacitu pro 

zabezpečení všech úloh. 

 

 

 

  

Proč  

využít služeb 

outsorcingu 

Už  

nikdy  

nebudete  

muset řešit 

http://www.softbit.cz/poptavka
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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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Příloha č. 1: Nový program Mzdy SQL SOFT PC 
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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. Dana PEREMSKÁ 

(tel. 736 753 735) 

 administrativní pracovnice 

 péče o zákazníky 

Tomáš HOLÝ 

 programátor 

 konzultant 

David URBAN 

 všeobecný programátor 


