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Změna výše DPH vodné a stočné od 1. 5. 2020 
Od května roku 2020 dochází ke změně ve výši DPH u vodného a stočného z 15 % na 10 %. Již verze SQL 

Ekonom 20.0.1 je na tuto změnu připravena. Ve verzi 20.3. však doplňujeme některé nové funkce, které 

předchozí verze neobsahuje. V první řadě jsou to nové tiskopisy daňových dokladů hlavně pro společnosti a 

organizace, které přijímají zálohy na úhrady vodného a stočného.  

Proti popisu nastavení změny DPH ve verzi 20.1 rovněž dochází k některým změnám, které jsou dány 

legislativním výkladem (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, §37a). 

 

Vlastní vyúčtování dodávky vodného a stočného může být tedy provedeno těmito způsoby:  

 Provést vyúčtování spotřeby vodného a stočného se zdanitelným plněním k 30. 4. 2020 (Varianta I.) 

se sazbou 15 % u všech odběrných míst (týká se varianty včetně odečtů přijatých záloh s termínem 

úhrady do 30. 4. 2020, tak i bez odečtů přijatých záloh).   

 Provést vyúčtování spotřeby vodného a stočného se zdanitelným plněním libovolně po 30. 4. 2020. 

(Varianta II.). V tomto případě budeme provádět vyúčtování jak vodného, tak i stočného vždy se 

sazbou 10 % DPH na celou spotřebu. 

 Pokud nejsou zálohy, nebo jsou menší, než je fakturovaná částka, rozhodující je sazba k datu 

uskutečnění (jedná se tedy o sazbu 10 % DPH) – nedoplatek.  

 Pokud jsou u záloh uplatněny různé sazby daně a jsou vyšší, než je fakturovaná částka, pak se při 

vypořádání přeplatku použije sazba té zálohy, která se vrací (vrací se „od konce“).  

 

Podle toho, jakou variantu vyúčtování zvolíme, bude třeba provést i nastavení jednotlivých číselníků.  

 

Varianta I: Vyúčtování všech odběrných míst k 30. 4. 2020 se spotřebou za období do 

dubna 2020 

Hlavní podmínkou pro správné zpracování dodávek vodného a stočného je nastavení sazeb v nabídce 

„Číselníky\Sazby“. U každého typu sazby musí být pro rok 2020 nastavena jedna věta s 15 % DPH a 

druhá věta s 10 % DPH a to i v případech, kdy vodárna nehodlá měnit výši ceny vodného a stočného 

bez DPH.  

Jak mají být sazby nastaveny, ukazují obrázky č. 1 a č. 2 a č. 3. Teprve po tomto nastavení sazeb proveďte 

tvorbu předpisu záloh na období od května 2020 (pouze v případě, že zálohy přijímáte). Toto nastavení 

rovněž zajistí, aby odečty vystavené v období 5/2020 a vyšším byly zdaněny sazbou 10 % DPH a odečty 

s období do 4/2020 měly sazbu 15 % DPH. Stejný princip platí i pro úhrady záloh. Všechny úhrady záloh 

budou zdaněny od 1. 5. 2020 sazbou 10 % bez ohledu na to, zda se bude jednat ještě o úhrady předpisu 

platebního kalendáře do dubna 2020. 

 

POZOR ! Daňové doklady z přijatých záloh za vodné a stočné je třeba vystavit samostatně do 30. 4. 2020 

pro sazbu 15% DPH. Je tedy nutné nejprve zpracovat všechny úhrady záloh a vystavit z nich daňové doklady 

z přijatých záloh do tohoto data. Po tomto zpracování je nutné změnit sazbu DPH v nastavení úlohy, záložce 

„Zálohy“ z procenta 15 na procento 10.  

POZOR ! Po této změně není možné již vystavit daňové doklady z přijatých záloh do období nižších než je 

5/2020. Nastavení úlohy naleznete v nabídce Nastavení viz. obrázek č. 3 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f4842702
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Obrázek 1: Číselník sazeb - nastavení sazby s 15 % DPH do 30. 4. 2020 

 

Obrázek 2: Číselník sazeb - nastavení sazby s 10 % DPH od 1. 5. 2020 
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Obrázek 3: Nastavení úlohy - změna procenta DPH pro přijaté zálohy z vodného od 1. 5. 2020 

 

Varianta II: Vyúčtování odběrných míst po 30. 4. 2020 se spotřebou za období do dubna 

2020   

Tato varianta se bude uplatňovat v případě, že nebudeme provádět vyúčtování všech odběrných míst 

k 30. 4. 2020, ale budeme zpracovávat vyúčtování vodného a stočného i za období do dubna 2020 

v libovolném budoucím období od 1. 5. 2020. V takovém případě se na všechny odečty již uplatní sazba 

DPH 10%.  

Nastavení číselníku sazeb, ve kterém definujeme sazbu DPH pro vybrané období, tedy bude odlišné od 

varianty I.  

Pokud jsme měli do 30. 4. 2020 nastavenu platnost sazby pro rok 2020 do konce dubna, potom můžeme po 

provedení vyúčtování odečtů za období duben 2020 provést změnu nastavení číselníku sazeb tak, aby pro 

rok 2020 platila jednotná sazba, např. od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020. U této sazby bude nově uvedeno procento 

DPH 10 %. Tato změna nastavení nám zajistí, aby všechny odečty, které budeme v roce 2020 nadále 

pořizovat bez ohledu na interval období od a do, měly sazbu DPH 10 %. Toto nastavení bude platit za 

předpokladu, že od 1. 5. 2020 neměníme cenu vodného či stočného bez DPH na jinou hodnotu. Příklad 

nastavení sazby je uveden na obrázku č. 4 a č. 5. 

 

POZOR ! Daňové doklady z přijatých záloh za vodné a stočné je třeba vystavit samostatně do 30. 4. 2020 

pro sazbu 15% DPH. Je tedy nutné nejprve zpracovat všechny úhrady záloh a vystavit z nich daňové doklady 

z přijatých záloh do tohoto data. Po tomto zpracování je nutné změnit sazbu DPH v nastavení úlohy, záložce 

„Zálohy“ z procenta 15 na procento 10.  

POZOR ! Po této změně není možné již vystavit daňové doklady z přijatých záloh do období nižších než je 

5/2020. Nastavení úlohy naleznete v nabídce Nastavení viz. obrázek č. 5 
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Obrázek 4: Číselník sazeb - nastavení sazby s 10 % DPH dle varianty II. 

 

Obrázek 5: Nastavení úlohy - změna procenta DPH pro přijaté zálohy z vodného od 1. 5. 2020 
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Změna sazby DPH na 10 % u nevyúčtovaných starých odečtů po 1. 5. 2020 

Pokud se nám nepodaří provést vyúčtování všech starých odečtů, které jsme doposud nefakturovali do 

30. 4. 2020, potom je třeba u těchto odečtů změnit sazbu DPH z 15 % na 10 %. Tuto změnu provedeme 

pomocí funkci „Nastav novou sazbu DPH u starých odečtů“.  

POZOR ! Tuto funkci nespouštějte dříve, než budete mít nastaveno aktuální období 5/2020.  

Po spuštění funkce program zobrazí výběrovou tabulku podle obrázku č. 6.  

 

Obrázek 6: Nastavení období pro změnu sazby DPH 

V tabulce bude zobrazeno období podle odečtu, na kterém právě stojíme. Pokud se nezobrazí období 5/2020 

a vyšší, manuálně jej změníme. 

Po potvrzení tlačítkem Ano program automaticky změní u všech odečtů, které mají období 4/2020 a starší a 

nejsou doposud vyúčtovány, sazbu DPH z 15% na 10%. Tím je připraví na budoucí vyúčtování.  

 

Obrázek 7: Změna sazby DPH u nevyúčtovaných starých odečtů po 1. 5. 2020 

 

Změnu sazby provedeme jak pro variantu I, tak i pro variantu II vyúčtování.  
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Číselník druhy položek faktur (modul vydané faktury) 
Vedle číselníku sazeb vodného a stočného nesmíme zapomenout na přenastavení číselníku druhů položek 

faktur. V tomto číselníku máme nastaveny jednotlivé druhy pro vodné a stočné. U jednotlivých druhů máme 

nastaven údaj Sazebník DPH, který nám určuje, zda se jedná o první či druhou sníženou sazbu DPH. U první 

snížené sazby DPH máme zpravidla nastaven druh „S“ (nemusí ale ve všech případech být). Pro druhou 

sníženou sazbu použijeme přednastavený druh „M“.  

Změnu sazby u jednotlivých druhů položek faktur provedeme až v okamžiku, kdy máme provedeno 

veškeré vyúčtování všech služeb se zdanitelným plněním do 30. 4. 2020 

 

Obrázek 8: Druhy položek faktur s DPH 15 % do 30. 4. 2020 

 

Obrázek 9: Druhy položek faktur s DPH 10 % od 1. 5. 2020 
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Obrázek 10: Druhy položek faktur - nastavení typu komodity vodné a stočné 

V záložce doplňující údaje zkontrolujeme, případně upravíme, druh položky pro vyúčtování vodného a 

stočného. Tento údaj nově navazuje na číselník komodit, který lze otevřít přes tlačítko se třemi tečkami. 

 

Obrázek 11: Číselník komodit ve vazbě na číselník druhů položek vydaných faktur 

POZOR ! Nastavení komodity u jednotlivých položek druhu faktury má vliv na správné zobrazení 

nových tiskopisů faktury za vodné a stočné, které budou využívány pro tisk po 1. 5. 2020. 

Nastavení v případě vyúčtování DPH - odpočet záloh v 15 % a 10 % na jedné faktuře 

Pro správnou funkčnost vyúčtování DPH v případě odpočtu záloh v 15% a v 10% na jedné faktuře, je třeba 

přidat co číselníku druhů položek faktur nový řádek. Tento číselník najdeme v nabídce Vydané faktury – 

Číselníky – Druhy položek faktur. Kód druhu zadáme jakýkoli neexistující (na prvním obrázku je použit kód 
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88 v modře podbarvené kolonce) a ostatní údaje pak dle obrázků níže. Důležité zejména je, aby v údaji Druh 

položky pro vyúčtování vodného a stočného byl kód U (údaj je označený na druhém obrázku). 

Suma položek vyúčtování při změně DPH musí být v částce bez daně vždy nulová, takže je vhodné do údaje 

Účet tržeb vložit účet 395. Je na zvážení, zda vyčlenit zvláštní analytiku, není to nutné. V případě nenulového 

zůstatku na účtu je chyba ve vyúčtování při změně procenta DPH. Položky s tímto druhem faktury se 

vygenerují do faktury automaticky při vystavení faktury z odečtů. Faktura může obsahovat dvě nebo tři 

položky vyúčtování DPH. 

 

Obrázek 12: Druh položky faktury pro vyúčtování DPH, záložka Hlavní údaje 

 

Obrázek 13: Druh položky faktury pro vyúčtování DPH, záložka Doplňující údaje 

Rovněž je pro správnou funkčnost nezbytné, aby byl zadán řádek pro odpočet zálohy, kde v údaji Druh 

položky pro vyúčtování vodného a stočného musí být kód Z. Tento záznam by ale už měl být v systému 

zadaný v minulosti, tedy na něho jen upozorňujeme. Na následujících dvou obrázcích je k nahlédnutí typický 

obsah položky číselníku pro odečet zálohy. 

 

Obrázek 14: Druh položky faktury pro odpočet zálohy, záložka Hlavní údaje 

 

Obrázek 15: Druh položky faktury pro odpočet zálohy, záložka Doplňující údaje 
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Číselník sazby DPH (modul účetnictví) 

Budeme-li zahajovat účtování ve druhé snížené sazbě, doporučujeme kontrolu, případně změnu nastavení 

analytického účtu DPH pro 10% v číselníku sazby DPH. 

 

Obrázek 16: Sazby DPH 

Důležité upozornění! 
Důrazně upozorňujeme na správnou změnu sazby DPH. Nejprve proveďme vyúčtování všech služeb 

vodného a stočného se zdanitelným plněním do 30. 4. 2020. Teprve potom proveďme přenastavení 

všech číselníků na změnu sazby a následně již účtujme jen se zdanitelným plněním od 1. 5. 2020. 

 

Generování odečtů dle průměrné spotřeby v minulém 

období 
Nejenom s ohledem na současnou situaci spojenou s koronavirovou epidemii jsme do programu zařadili i 

funkci pro automatický výpočet odečtů s doplněním vykalkulované spotřeby podle minulého zvoleného 

období. Pokud chceme tímto způsobem odečty vytvořit a vyúčtovat, postupujeme dle následujících bodů: 

 Nejprve provedeme výpočet průměrné denní spotřeby vodného a stočného dle návodu uvedeného 

v kapitole Výpočet průměrné denní spotřeby za minulé období (str. 11). 

 Vypočtené průměrné denní spotřeby program uloží do odběrného místa viz. obrázek č. 16. 

 V číselníku cyklů (nabídka číselníky) spustíme na cyklu, u kterého chceme vytvořit automaticky 

odečty dle průměrné spotřeby, funkci „Hromadné vystavení odečtů dle průměrné spotřeby“. 

 V následující tabulce zadáme datum, ke kterému chceme odečty spočítat. Podle tohoto datumu 

program spočítá počet dní každého odečtu a pronásobí průměrnou denní spotřebou. 

 Program automaticky vytvoří odečty za vybraný cykl a zobrazí je. U každého odběrného místa 

program převezme poslední stav vodoměrů a do nového stavu vodoměru dopočítá stav podle 

předpokládané spotřeby za počet dní odečtu. 
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Obrázek 17: Hromadné vystavení odečtů dle průměrné spotřeby za minulé období 

 

Obrázek 18: Nastavení při hromadném vystavení odečtů dle průměrné spotřeby 

Výpočet průměrné denní spotřeby za minulé období 

V nabídce Vodné a stočné\Akce máme dostupnou funkci „Výpočet průměrné denní spotřeby za minulé 

období“. Tato funkce nám umožňuje spočítat průměrnou denní spotřebu za minulé období, kterou program 

uloží do pole Průměrná denní spotřeba v m3 za poslední rok. 

Tyto údaje jsou dostupné v záložce „Doplňující údaje“. Naplnění správných hodnot do těchto údajů se 

provádí pomocí funkce „Výpočet průměrné denní spotřeby“, kterou naleznete v nabídce Akce. Můžete si 

rovněž vybrat hodnoty za libovolně dlouhé období, které vložíte do údajů uvedených na obrázku č. 15. 

Program vypočte hodnoty z odečtů pořízených v tomto intervalu datumů. 
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Obrázek 19: Doplnění období pro výpočet spotřeby za vybrané období pro odběrná místa 

Obdobnými údaji je i spotřeba vodné a stočné v m3 za poslední rok. Oba údaje jsou dostupné v záložce 

„Doplňující údaje II“. Oba údaje se opět naplňují po spuštění funkce „Výpočet průměrné denní spotřeby“ 

v nabídce Akce u modulu vodné a stočné. Na rozdíl hodnot uvedených v předchozí kapitole program striktně 

spočítá spotřebu dle odečtů za poslední kalendářní rok.  

 

Obrázek 20: Odběrná místa - spotřeba vodné a stočné v m3 za poslední rok 

 

Nový tiskopis daňový doklad vodné a stočné 
V nové verzi jsme připravili pro všechny naše uživatele programu vodné a stočné novou verzi tiskopisu pro 

vyúčtování dodávky vodného a stočného. Nový tiskopis rovněž obsahuje funkcionalitu vyúčtování záloh 

uhrazených před květnem 2020. Doporučujeme využívání tohoto nového tiskopisu pro všechny 

vodárenské společnosti. Pokud vodárna nepřijímá zálohy za dodávku vodného a stočného, může nadále 

využívat původní tiskopis.  U společností, které přijímají zálohy na vodné a stočné, důrazně doporučujeme 

využívání tohoto nového tiskopisu. Nový tiskopis jsme připravili i pro vodárny, které provádějí vyúčtování 

dodávky vodného a stočného formou složenek.  
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Hlavní změny tiskopisu: 

1. Na první straně daňového dokladu máme zobrazenu rekapitulaci vyúčtování služeb vodného a 

stočného. Na vzorku jsou vidět veškeré možné typy služeb. Ve skutečné rekapitulaci budou vždy 

uvedeny jen ty služby, které zákazník odebírá.  

2. Rekapitulace DPH obsahuje sumarizaci podle jednotlivých sazeb DPH spolu s odečtenými zálohami. 

3. Ve spodní části formuláře je uveden QR kód pro možnost automatizované elektronické úhrady  

4. Na dalších stranách vyúčtování jsou nejprve uvedeny jednotlivé uhrazené zálohy podle dní, kdy byly 

připsány na bankovní účet vodárny. 

5. Pro každé odběrné místo jsou zde uvedeny odečty dle jednotlivých měřidel bez ohledu na to, co měřidlo 

měří. U měřidla je uveden případná korekce, která uvádí buď slevu v m3, nebo odpočet podružného 

měřidla. 

6. V tabulce Rozpis vyúčtování za služby jsou uvedeny jednotlivé složky vodného a stočného s výpočty 

v Kč. 

7. Pro každé odběrné místo je uvedena zvláštní tabulka. Součtem vyúčtování za služby u každého 

odběrného místa dostaneme celkovou částku v součtu za komodity bez odečtené zálohy. 

 

Pro správné členění jednotlivých typů služeb (komodit) slouží nový číselník komodit, který je uložen 

v číselnících modulu vodné a stočné. Tento číselník je navázán na číselník druhů položek faktur, podle 

kterého jsou členěny typy služeb v položkách fakturace. Číselník komodit je naplněn od tvůrce programu 

a nelze jej měnit.  

 

Obrázek 21: Nový číselník komodit 
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Vyúčtování DPH faktury se zálohami při změně sazeb – 

příklady 

Příklad 1: Faktura – vyúčtování přijatých záloh v 10% a 15% sazbě DPH – přeplatek 

(vyúčtování plnění v jedné sazbě DPH) 

Plátce DPH provádí dodávky vodného a stočného pro svého klienta. Přijímá zálohové platby. Dne 15. 3. 

2020 přijme od klienta zálohu 1 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 4. 2020 přijme zálohu 2 ve výši 

100.000 + 15 % DPH, dne 15. 5. 2020 přijme zálohu 3 ve výši 100.000 + 10 % DPH. V červnu 2020 provede 

vyúčtování dodávky vodného a stočného na základě odečtu v 5/2020, přičemž je vyčíslen PŘEPLATEK ve 

výši 150.000 bez DPH. 

 březen 2020 – záloha 115.000 s DPH (základ daně 100.000, DPH 15.000) 

 duben 2020 – záloha 115.000 s DPH (základ daně 100.000, DPH 15.000) 

 květen 2020 – záloha 110.000 s DPH (základ daně 100.000, DPH 10.000) 

 červen 2020 odečet dodávky vodného a stočného v květnu 2020, přičemž přeplatek je ve výši 

150.000 bez DPH. Na přeplatek vyúčtovaný odběrateli k měsíci odečtu 5/2020 plátce uplatní DPH 

následovně: 

100.000  -> 10 %, tj. 10.000 

50.000 -> 15 %, tj. 7.500 

Celkem bude tedy vráceno 150.000 + 10.000 + 7.500 

Viz § 37a odst. 3 

V příkladu je uvedeno, že byl vyčíslen přeplatek 150.000 bez DPH. Při zálohách 300.000 bez DPH to 

znamená, že odečet (neboli dle obecnější terminologie plnění, někde používáme i termín služba) je 150.000 

bez DPH. 

Základ metodiky ve všech variantách § 37a je, že pro přeplatek i nedoplatek se plnění zúčtuje od nejstarších 

záloh. V našem příkladu to znamená, že se odečet ve výši 150.000,- zúčtuje se zálohou 100.000 za březen a 

zbytek 50.000 s částí zálohy za duben. Zbyde nám tedy 50.000 z dubnové zálohy a 100.000 ze zálohy za 

květen. Tento zbytek se vyfakturuje jako přeplatek, a to 50.000 s 15% DPH (% DPH zálohy za duben) a 

100.000 s 10% DPH (% DPH zálohy za květen). 

Vzhledem k tomu, že kvůli logickým vazbám v programu musí být ve faktuře položky plnění, které jsou 1:1 

odrazem odečtu ze subsystému Vodné, musí se systémově přeúčtování DPH řešit generováním fiktivních 

položek faktury. Tyto položky automaticky generuje program a na tiskovém formuláři faktury nejsou 

zobrazené, zobrazen je pouze jejich sumář v sekci Vyúčtování DPH při změně sazby. Je ale možné si je 

prohlédnout ve faktuře na dolní záložce Položky. Pozor: toto platí jen pro nové formuláře fakturace 

vodného, v ostatních tiskových formulářích budou tyto položky zobrazeny! 

Zjednodušeně. Pro správné vyúčtování musíme plnění interně fiktivními položkami faktury stornovat a 

následně rozepsat dle % DPH záloh do přeplatku, nebo nedoplatku. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f4842708
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f4842708
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Obrázek 22: Přeplatek faktura strana 1 - příklad 1 
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Vysvětlivky k faktuře první strana 

1. Zasílací adresa odběratele. 

2. Fakturační adresa odběratele, může se lišit od zasílací adresy. 

3. Datum splatnosti, důležité u nedoplatku. 

4. Sumář všech odečtů v Kč dle komodit za všechna odběrná místa (komodity členěny na vodné, stočné, 

srážková voda, paušál vodné, paušál stočné, pevná složka vodné a pevná složka stočné). Na obrázku jsou 

zobrazeny pouze komodity Vodné a Stočné. Automaticky budou zobrazeny další komodity, pokud budou 

mít nenulové plnění. 

5. Vyúčtování DPH při změně sazby – při přechodu na 10% DPH za vodné od 1.5.2020 a při použití dvou 

sazeb DPH v zálohách, nebo v plnění, je nutné přeplatky a nedoplatky vyúčtovat (viz zákon o DPH, § 37a 

odst.3). Sekce zobrazuje částky přeúčtování DPH z jedné sazby na druhou. 

Důsledkem přeúčtování DPH tedy je, že odečet je v tomto příkladu po vyúčtování DPH na základě 

zákonného předpisu pro přeplatek de facto vyfakturován celý v 15% DPH, tj. 172.500 včetně DPH. Po 
odečtení záloh -340.000 včetně DPH je přeplatek 167.500 včetně DPH. 

6. Standardní rekapitulace DPH včetně rozlišení vyúčtování přijatých záloh dle sazeb DPH. Součet řádků 

„odečet zálohy“ odpovídá zaplaceným zálohám. Součet řádků „snížená sazba“ a „druhá snížená sazba“ 

pak odpovídá plnění. 

7. Bankovní účet dodavatele pro úhradu v případě nedoplatku. 

8. Tato část faktury je odlišná pro přeplatek a pro nedoplatek. Pro přeplatek na obrázku výše se zde zobrazí 

text „Přeplatek – neplaťte“ a částka bude mínusová. Místo QR kódu pro platbu bude zobrazen prázdný 

rámeček s textem „PŘEPLATEK – NEPLAŤTE“. 

Popis stejné části faktury pro nedoplatek je uveden pod příkladem s nedoplatkem. Na jednom z dalších 

obrázků je i příklad faktury se složenkou pro nedoplatek. 

 

Obrázek 23: Faktura strana 2 - příklad 1 

Vysvětlivky k faktuře strany 2 

1. Seznam odečtených přijatých záloh za všechna vyúčtovaná odběrná místa. Zobrazuje se pouze v případě, 

že zákazník platí zálohy. 

2. Adresa umístění odběrného místa zpravidla v rozsahu číslo odběrného místa, ulice, č.p., obec a provedené 

odečty měřidel za období vyúčtování včetně zobrazení informací o odečtu: 

 Období odečtu – počáteční a koncové datum odečtu 
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 Měřidlo – číslo vodoměru 

 Počáteční – počáteční stav odečtu 

 Koncový – koncový stav odečtu 

 Korekce 

 hlavní vodoměr 

o vodné – korekce spotřeby vodného 

o stočné – korekce spotřeby vodného 

 podružný vodoměr 

o vodné – korekce spotřeby vodného podružného vodoměru, který je připojen k hlavnímu 

vodoměru 

o stočné – korekce spotřeby stočného podružného vodoměru 

V případě, že vodoměr nemá vazbu na podružný (např. zálivkové vodoměry), je korekce spotřeby 

zobrazena ve sloupci hlavní a podsloupcích vodné a stočné. 

 Délka – počet dní odečtu 

 Poznámka – text poznámky z odečtu. V případě podružnosti je zde text buď „hlavní vodoměr“, 

nebo „podružný vodoměr“. 

3. Rozpis vyúčtování za služby, ve kterém jsou uvedeny fakturované položky dle komodit s uvedením 

odběrného místa (komodity členěny na vodné, stočné, srážková voda, paušál vodné, paušál stočné, pevná 

složka vodné a pevná složka stočné). K jednomu odečtu zde může být více řádků, jeden za každou 

komoditu. 

4. Celkem vyúčtování za služby, kde se zobrazuje součet plnění za všechna odběrná místa. Částka základu 

DPH by měla být shodná s údajem Celkem za komodity z první strany faktury (na obrázku první strany 

faktury bod 4 údaj CELKEM). 

 

Vysvětlivky ke komoditám:  

Vodné – vodné dle vodoměru zobrazuje spotřebu na vodoměru 

Stočné – stočné dle vodoměru zobrazuje spotřebu na vodoměru  

Srážková voda – účtováno pouze pro firmy a organizace dle ploch 

Paušál vodné – účtováno vodné paušální částkou zpravidla podle počtu osob v domácnosti * počet m3 za 

rok. Účtuje se zpravidla v případě, kdy není namontován vodoměr na odběrném místě. 

Paušál stočné – účtováno stočné paušální částkou zpravidla podle počtu osob v domácnosti * počet m3 za 

rok. Účtuje se zpravidla v případě, kdy není namontován vodoměr na odběrném místě. 

Pevná složka vodné – variabilní komodita vodné pro účtování pevnou částkou za určitý počet dní 

Pevná složka stočné – variabilní komodita stočné pro účtování pevnou částkou za určitý počet dní 

 

Příklad 2: Faktura – vyúčtování přijatých záloh v 10% a 15% sazbě DPH – přeplatek 

(vyúčtování plnění ve dvou sazbách DPH) 

K přeplatku zmíníme další variantu se zálohami ve dvou sazbách DPH, tj. přeplatek nebude tak velký, což 

by mělo nastávat v praxi častěji, přičemž zálohy zůstávají jako v příkladu 1. Pokud by tedy bylo v uvedeném 

příkladu plnění z odečtu 250.000, potom bude situace vypadat následovně. 100.000 se zúčtuje se zálohou za 

březen, 100.000 se zálohou za duben a 50.000 se zálohou za květen. K fakturaci zbývá přeplatek 50.000 ze 

zálohy za květen s 10% DPH, tedy se bude vracet přeplatek 55.000 včetně DPH. 
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Obrázek 24: Přeplatek - část strany 1 faktury, příklad 2 

Důsledkem přeúčtování DPH tedy je, že z odečtu je vyfakturováno 200.000 v 15% DPH a 50.000 v 10% 

DPH, což je včetně DPH 285.000 Kč. Po odečtení záloh -340.000 Kč včetně DPH je přeplatek 55.000 Kč 

včetně DPH. 

Na příkladu vidíme v rekapitulaci DPH součet řádků „odečet zálohy“ 340.000 Kč včetně DPH, což jsou 

celkem zaplacené zálohy. Součet řádků „druhá snížená sazba“ a „snížená sazba“, tedy 250.000 Kč bez DPH 

je plnění, které vidíme i v sekci Sumář za komodity ve sloupci CELKEM. Plnění je rozepsané do 10% a 15% 

DPH z důvodu nutnosti přeúčtování DPH dle zákona. 

 

Dostáváme se k nedoplatku. Zálohy z příkladu 1 zůstávají, ale plnění v dalším příkladu 3 bude 450.000, tj. 

z portálu finanční správy následující příklad 3. 

 

Příklad 3: Faktura – vyúčtování přijatých záloh v 10% a 15% sazbě DPH – nedoplatek 

(vyúčtování plnění ve dvou sazbách DPH) 

Plátce DPH provádí dodávky vodného a stočného pro svého klienta. Přijímá zálohové platby. Dne 15. 3. 

2020 přijme od klienta zálohu 1 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 4. 2020 příjme zálohu 2 ve výši 

100.000 + 15 % DPH, dne 15. 5. 2020 přijme zálohu 3 ve výši 100.000 + 10 % DPH. V červnu 2020 provede 

vyúčtování dodávky vodného a stočného na základě odečtu v 5/2020, přičemž je vyčíslen NEDOPLATEK 

ve výši 150.000,- bez DPH. 

 březen 2020 – záloha 115.000 s DPH (základ daně 100.000, DPH 15.000) 

 duben 2020 – záloha 115.000 s DPH (základ daně 100.000, DPH 15.000) 

 květen 2020 – záloha 110.000 s DPH (základ daně 100.000,- DPH 10.000) 

 červen 2020 odečet dodávky vodného a stočného v květnu 2020, přičemž nedoplatek je ve výši 

150.000 bez DPH. Z nedoplatku vyúčtovaného odběrateli k měsíci odečtu 5/2020 plátce uplatní 

DPH ve výši sazby platné k DUZP (tj. od 1. 5. 2020) = 10 %, tj. 15.000 Viz § 37a odst. 2, písm. a). 

 

V tomto příkladu se zúčtuje část odečtu 200.000 se zálohami za březen a duben, tato část se tedy přesune 

z 10% do 15% DPH. Zbytek 150.000 zůstane v 10% DPH a takto se nedoplatek vyfakturuje. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#f4842706
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Obrázek 25: Faktura nedoplatek, část strany 1 - příklad 3 

Vysvětlivky k faktuře s nedoplatkem 

Body 1. – 7. jsou shodné s fakturou s přeplatkem: 

1. Zasílací adresa odběratele. 

2. Fakturační adresa odběratele, může se lišit od zasílací adresy. 

3. Datum splatnosti, důležité u nedoplatku. 

4. Sumář všech odečtů v Kč dle komodit za všechna odběrná místa (komodity členěny na vodné, stočné, 

srážková voda, paušál vodné, paušál stočné, pevná složka vodné a pevná složka stočné). Na obrázku jsou 

zobrazeny pouze komodity Vodné a Stočné. Automaticky budou zobrazeny další komodity, pokud budou 

mít nenulové plnění. 

5. Vyúčtování DPH při změně sazby – při přechodu na 10% DPH za vodné od 1.5.2020 a při použití dvou 

sazeb DPH v zálohách, nebo v plnění, je nutné přeplatky a nedoplatky vyúčtovat (viz zákon o DPH, § 37a 

odst.3). Sekce zobrazuje částky přeúčtování DPH z jedné sazby na druhou. 

6. Standardní rekapitulace DPH včetně rozlišení vyúčtování přijatých záloh dle sazeb DPH. Součet řádků 

„odečet zálohy“ odpovídá zaplaceným zálohám. Součet řádků „snížená sazba“ a „druhá snížená sazba“ 

pak odpovídá plnění. 

7. Bankovní účet dodavatele pro úhradu v případě nedoplatku. 

8. V bodě 8 jsou oproti přeplatku tyto změny: 

1. QR kód pro úhradu nedoplatku 

2. Zobrazí se text „Celková částka k úhradě“ a plusová částka k platbě.  
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Pro úplnost přikládáme obrázek části první strany nového formuláře faktury se zálohami, ve kterém jsou 

zálohy i plnění v 15%. Takto v novém formuláři vypadají faktury vystavené ještě před změnou procenta 

DPH. 

 

Obrázek 26: Část strany 1 faktury - příklad 1 bez odpočtu záloh 

Na dalších obrázcích jsou jednodušší varianty nového tiskového formuláře faktury.  

Je to faktura z příkladu 1, jen bez záloh, a to první i druhá strana faktury. V této variantě se jednoduše pouze 

vyfakturuje plnění. 

Na dalších obrázcích je první a druhá strana faktury se složenkou. 
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Příklad 4: Faktura – vzor tiskopisu bez odečtu přijatých záloh 

 

Obrázek 27: Faktura bez záloh - strana 1 
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Obrázek 28: Faktura bez záloh - strana 2 

Příklad 5: Faktura – vzor tiskopisu se složenkou a odečtem přijatých záloh 

 

Obrázek 29: Faktura se složenkou na nedoplatek - strana 1 
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Obrázek 30: Faktura se složenkou na nedoplatek - strana 2 
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Daňové doklady z přijatých záloh – zjednodušené účtování 
Jednou z hlavních změn v modulu odběratelských faktur je zásadní změna v účtování daňových dokladů 

z přijatých záloh. Tato změna zjednodušuje vystavení daňového dokladu, jeho účtování, ale hlavně jeho 

případnou opravu. V předchozích verzích se při vystavení daňového dokladu vždy účtovalo o 

podrozvahových účtech, které se účtovaly na částku rovnou celkové částce faktury. Toto účtování zajišťovalo 

vyrovnanost všech kontrol, které ve vystavených fakturách máme na správnost účtování. Protože daňový 

doklad je vždy na částku rovnu uhrazené zálohy, k tomuto dokladu se rovněž tvořila fiktivní úhrada 

v bankovních účtech, která účtovala dané podrozvahové účty na obrácenou stranu. Při následných úpravách 

bylo nutné buď nejprve zrušit fiktivní úhradu dokladu v bance a potom teprve smazat vlastní daňový doklad 

nebo při pouhé změně částky tuto změnu promítnout i do fiktivní úhrady do bankovního výpisu. 

V nové verzi toto vše nyní odpadá. Při vystavení daňového dokladu ze zálohy je tento nadále na celkovou 

částku přijaté zálohy, ale v zaúčtování již účtujeme pouze na obě strany ve výši částky DPH.  Souvztažný 

účet k účtu DPH nastavíme v globálním nastavení úlohy, záložce zálohy viz. obrázek č. 27.  

 

Obrázek 31: Nastavení souvztažného účtu pro účtování daňového dokladu z přijaté zálohy 
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Obrázek 32: Daňové doklady z přijatých záloh - nový způsob účtování 

 

Obrázek 33: Daňové doklady z přijatých záloh - zjednodušení záznamu bez tvorby zápočtu v bankovním výpisu 
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Aby daňový doklad nebyl nadále neuhrazen, program doplňuje automaticky do částky „Uhrazeno Kč před 

zavedením IS“ hodnotu daňového dokladu z přijaté zálohy.  

Výhody nového řešení:  

 Odpadá záznam ve formě fiktivní úhrady daňového dokladu z přijaté zálohy v bance. 

 Je zjednodušeno účtování daňového dokladu ze zálohy pouze na výši DPH. 

 Při požadavku na zrušení daňového dokladu nemusíme mazat nejprve fiktivní úhradu v bance a 

můžeme doklad ihned zrušit.  

Omezení:  

 Program po instalaci aktualizace ihned účtuje daňové doklady novým způsobem, je tedy důležité 

mít daňové doklady z přijatých záloh, vystavené v předchozí verzi, již zaúčtovány. 
 Při instalaci aktualizace program uzavře všechny daňové doklady ze záloh vystavené v předchozí 

verzi. Pokud je budete chtít některý z nich dodatečně opravit, je třeba do údaje uzavřeno dát opět N. 

Pozor, po tomto otevření již nepůjde daňový doklad automatizovaně zaúčtovat původním způsobem. 
 Pokud po vystavení daňového dokladu v nové verzi budete chtít opravit jeho částku, musíte opravit 

i hodnotu údaje „Uhrazeno v Kč před zavedením IS“. Tuto částku opravíte v nabídce Vydané 

faktury, Saldo, Úprava úhrad faktur“. 

 

Obrázek 34: Daňové doklady z přijatých záloh - zjednodušené účtování dokladů 
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Dispečink 
V nové verzi SQL Ekonom 20.3 jsme doplnili nový modul dispečink. Nový modul slouží k evidenci 

důležitých událostí, požadavků od zákazníků či havárií na jednotlivých odběrných místech.  

Základem pro využívání nového modulu je nastavení číselníku druhů událostí, který se nachází v číselnících 

vodné a stočné.  

Do číselníku událostí můžeme nastavit libovolné typy událostí, kterými chceme rozlišit jednotlivé položky 

na kartách dispečinku.  

 

Obrázek 35: Číselník druhů událostí dispečink 

 

Obrázek 36: Dispečink 
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Obrázek 37: Odběrné místo - nová záložka s událostmi z dispečinku 

Na kartě v modulu dispečink pořizujeme zejména tyto údaje:  

 Odběrné místo – musí být vždy vyplněno a obsahuje vazbu na číselník odběrných míst 

 Druh události – dle číselníku druhů událostí 

 Zkrácený popis události – volitelný údaj, který doporučujeme vyplňovat. Obsahu popis požadavku, 

události, havárie nahlášené zákazníkem. 

 Okamžik nahlášení události – údaj ve formátu datum a čas. Program automaticky doplní aktuální 

datum a čas. Jedná se o okamžik, kdy byl požadavek/událost nahlášena. 

 Nahlásil požadavek, událost – Jméno osoby, která požadavek nahlásila. Může se lišit od osoby, 

kterou máme uloženu v kontaktních údajích o odběrateli 

 Kontakt na osobu, která nahlásila událost, požadavek – Kontakt na osobu, která požadavek 

nahlásila. Může se lišit od osoby, kterou máme uloženu v kontaktních údajích o odběrateli 

 Okamžik předání na provozovnu – Pokud máme v organizaci provozovnu či oddělení, které bude 

požadavek řešit, zadáme ve formátu datum a čas okamžik, kdy jsme požadavek předali na tuto 

provozovnu 

 Okamžik uzavření – udáváme ve formátu datum a čas okamžik, kdy je požadavek ukončen 

 Zakázka – pokud jsme na řešení požadavku vytvořili zakázkový list, můžeme zde navázat tuto 

zakázku na požadavek. Nejedná se o povinný údaj. 

 Popis požadavku/závady – pořídíme podrobnější popis požadavku, události pokud je to důležité 

 Popis provedených činnosti – v tomto poli pořizujeme průběžné informace o řešení požadavku 
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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). 

 

Obrázek 38: 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. 
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Obrázek 39: Číselník zakázek 

3. V nabídce Vydané faktury / Číselníky / Řady faktur doplníme do číselnou řadu, kterou budeme 

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

osnově. 

 

Obrázek 40: 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 41: Parametry pro vyúčtování - nastavení číselné řady faktur 

 

Obrázek 42: 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 43: 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 44: 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 45: 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. 41 „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. 
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Obrázek 46: Řady účetních dokladů 

 

Obrázek 47: 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 48: 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 49: 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 50: Výběr období pro export do účetnictví 

 

Obrázek 51: Export zaúčtování dokladů z vodného a stočného do účetnictví IS Munis 

 

Objeví se okno s vlastním nastavením exportu. Na obrázku č. 47 je příklad nastavení. 
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Obrázek 52: Export účetních dat do externího účetnictví 

 

V tomto okně je třeba nastavit Složku pro uložení dat (na obrázku č. 48 c:\export_munis\) dle aktuálního 

platného adresáře. V této složce se vytvoří soubor UDGm.CSV, kde mm je měsíc (tedy např. pro měsíc 1 

UDG1.CSV). 

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 pokud je vyplněno v údaji vpravo A, tak se místo nastaveného údaje ORJ 

exportuje středisko. 

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 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 dáme pokyn k vytvoření souboru v nastavené složce. 

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

exportovaný měsíc.  

Pokud je nastaven export DPH, 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. 
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Od verze 2018 je možné exportovat stornovací účetní doklad. V dolní části je nový přepínač Storno dokladu. 

Pokud je nastaveno A (tzn. exportuje se doklad s opačným znaménkem), jsou texty červené. V opačném 

případě jsou černé. 

 

Obrázek 53: Export účetních dat do externího účetnictví 

 

Popis převodu na novou verzi SQL Ekonomu pomocí 

automatického upgrade 
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 startu update potom 

http://www.softbit.cz/
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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 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 

 

  

http://www.firebirdsql.org/en/server-packages/
mailto:softbit@softbit.cz
http://www.softbit.cz/
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