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Vážení uživatelé našich informačních systémů. 

 

Vítejte na stránkách našeho magazínu v roce 2018. Vánoce i Nový rok jsou již minulostí a v době, 

kdy začínám pracovat na dalším čísle našeho magazínu, nás konečně navštívila i paní Zima. 

Věřím, že jste si během těch pár dnů volna, spojených s vánocemi a Novým rokem odpočinuli a nyní 

jste připraveni na finiš související se závěrkou za rok 2017 i vyúčtováním daní ze závislé činnosti za 

loňský rok. 

I v tomto čísle našeho magazínu vám přineseme novinky z oblasti daní i účetnictví. 

 

Jaká jsou tedy témata tohoto čísla magazínu? 

 

 Nový zaměstnanec Tomáš Holý 

 Změny ve mzdovém účetnictví od 1. 1. 2018 shrnutí změn 

 Změny platových tabulek pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2018 

 Změny v dávkách v roce 2018 

 EET  - rozhodnutí Ústavního soudu   

 GDPR – nové nařízení Evropské unie 

 Nabídka služeb GDPR 

 Zapracování GDPR v IS SQL Ekonom 

 Změna v ceníku služeb od 1. 1. 2018 

 Docházkový systém VEMA 

 IS SQL Ekonom a nasazení nové verze SQL pod Firebird 3 

 Nabídka dodavatelské zpracování mezd - outsorcing 

 Nabídka služeb našich partnerů 

 

 

Tolik tedy úvodem a nyní už bychom Vás rádi seznámili s podrobnějšími informacemi o 

jednotlivých tématech, které jsme si pro Vás připravili.  Věřím, že se při čtení nebudete nudit. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Naďa Lukášková 

                                                                                                    pracovník zákaznické podpory 
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Nový zaměstnanec firmy 
 

Dovolte mi, abych Vám představila našeho nového zaměstnance, pana Tomáše Holého. 

Tomáš posílil náš programátorský a konzultační tým od 1. 12. 2017. Věříme, že se brzy stane platnou 

posilou pro naši společnost. 

    

Telefon +420 776 570 423 

E-mail: tomas.holy@softbit.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Změny ve mzdovém účetnictví od 1. 1. 2018 

 
Článek nepřináší kompletní a detailní přehled všech změn, ale slouží pro stručnou orientaci 

ve změnách ve zdanění příjmů, odvodu pojistného a dalších legislativních úprav pro rok 

mailto:tomas.holy@softbit.cz
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2018. 

Změna daňového zvýhodnění na 1. dítě 

Od 1. 1. 2018 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na 1. dítě o 150 Kč měsíčně, roční 

sleva tedy činí 15204 Kč 

 

Změna v oblasti zdanění mezd 

Od 1. 1. 2018 se rozšiřuje okruh příjmů, které budou podléhat srážkové dani i mimo příjmy z 

dohod o provedení práce. Příjmy ze závislé činnosti "malého rozsahu" do 2 500 Kč měsíčně 

budou zdaněny srážkovou daní v případě, že poplatník nepodepíše prohlášení k dani. 

Podstatné je zejména také fakt, že tyto příjmy malého rozsahu budou tvořit samostatný 

základ daně včetně výpočtu částky srážkové daně. Může tedy dojít např. k situaci, kdy 

zaměstnanec bude 2 základy srážkové daně v případě, kdy bude mít např. příjem z dohody o 

provedení práce do výše 10 000 Kč a zároveň příjem např. z dohody o pracovní činnosti do 

výše 2500 Kč. 

 

Změna minimální mzdy 

Od 1. 1. 2018 dochází k navýšení minimální mzdy, která tak činí 12 200 Kč měsíčně. Hodinová 

minimální mzda je ve výši 73,20 Kč. 

 

Změna zaručené mzdy 

Dále se od 1. 1. 2018 též mění výše zaručených mezd pro jednotlivé skupiny prací. I zde 

rovněž jako u minimální mzdy jsou sazby jednotné pro všechny zaměstnance. 

 

Příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

Dle § 117 zákoníku práce v podnikatelské sféře činí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj. od 1. 1. 2018 nejméně 7,32 Kč při 40 

hodinové 

týdenní pracovní době. 

Dle § 128 zákoníku práce ve státní sféře činí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

nejméně 5% základní sazby minimální mzdy za měsíc, tj. od 1. 1. 2018 nejméně 610,– Kč. 

 

Další navazující změny na průměrný výdělek 

Mění se maximální vyměřovací základ na sociální pojištění, který pro rok 2018 činí 1 438 992 Kč. 

Rovněž limit pro odvod solidární daně je ve výši 1 438 992Kč za rok. 

Nové redukční hranice pro účely nemocenského pojištění 

 

Změny ve zdravotním pojištění 

Zvyšuje se vyměřovací základ na zdravotní pojištění u osob, za něž platí pojistné stát, činí 7 177 Kč 

Minimální vyměřovací základ pro zaměstnance a pro osoby bez zdanitelných příjmů je 12 200 Kč, 

minimální pojistné je tedy 1 647 Kč 

 

Srážky ze mzdy 

Pro rok 2018 platí stejná hodnota životního minima jednotlivce jako v roce 2017 tj. 3 410 Kč. 

Normativní 

náklady na bydlení pro osobu se zvyšují z 5 858 Kč na 5 928 Kč. 
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Platové stupnice od 1. 1. 2018 

 
Od 1. 1. 2018 opět dochází ke změnám platových tarifů. Navýšení platových tarifů se od 1. ledna 

2018 

dočkají zaměstnanci, jejichž platy jsou finančně kryty ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, 

současně 

dochází ke sloučení některých stupnic platových tarifů. 

Přehledné tabulky nových platových stupnic najdete na našem Zákaznickém webu v sekci: 

Aktualizace Mzdy SOFT PC – Mzdy 2018 verze 3.8 

 

a také například zde:  

https://kupnisila.cz/platove-tridy-tabulky/ 

 

 

 

Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018 Zvýšení 

nemocenského - účinnost od 1. ledna 2018 

 

 od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 

% na 66 % denního vyměřovacího základu a dále  

 od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 

% na 72 % denního vyměřovacího základu Zavedení dávky otcovské poporodní péče, tzv. 

otcovské - účinnost od 1. února 2018 

 nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která 

převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů,  

 nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození 

dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku, – výše dávky činí 

70 % denního vyměřovacího základu, 

 výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení, – o dávku si mohou nejdříve dne 1. 

2. 2018 požádat otcové dětí narozených nebo převzatých do péče nejdříve dne 21. 12. 2017, – 

pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou. Zavedení dávky dlouhodobé 

ošetřovné - účinnost od 1. června 2018 Podmínky pro nárok 

 u ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval 

alespoň 7 denní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba 

celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů, 

 ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě, – ošetřující osobou 

mohou být rodinní příslušníci vyjmenovaní v zákoně, aniž by žili s ošetřovaným v 

domácnosti; žití v domácnosti bude však vyžadováno u jiné fyzické osoby (např. druha, 

družky)  
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 u ošetřující osoby bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u 

zaměstnance trvat v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky 

pojištěna v posledních 3 měsících, 

 ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost, 

 v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující osoby libovolně střídat v ošetřování osoby vyžadující 

dlouhodobou péči, 

 dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně 

po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy 

dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),  

 nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12 měsíců 

od skončení předchozí dlouhodobé péče, 

 zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu brání 

závažné provozní důvody. 

 

Novinky v EET 

 

Ústavní soud zrušil v polovině prosince 2017 několik částí zákona o evidenci tržeb. 

Co konkrétně a odkdy se mění. 

Většina změn je účinná až od 28. února 2018, některé však až od roku 2019. A přestože soud 

například zrušil povinnost evidovat platby kartou, podnikatelé kvůli tomu systémy měnit nemusí a 

mohou tyto tržby evidovat i nadále. 

EET jako celek není zrušena 

Ústavní soud zrušil jen některé části zákona o evidenci tržeb. Evidenci nebudou podléhat platby 

bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím 

příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat. Jinými slovy se EET už nebude týkat plateb 

kartou, přes platební brány a další podobné způsoby. 

Ústavní soud zrušil také povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), 

které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo. Povinnost zasílat DIČ do 

informačního systému správce daně nicméně nadále zůstává v platnosti. Soud dále zrušil i náběh třetí 

a čtvrté vlny EET a vládě odňal možnost stanovit nařízením, že některé tržby lze evidovat ve 

zjednodušeném režimu, některé tržby vyloučit úplně a rozšířit seznam dočasně vyloučených tržeb. 

Platnost změn 

Zrušení evidence plateb kartou, online plateb apod., uvádění DIČ na účtence a zrušení 3. a 4. vlny 

začne platit 28. února 2018. Do té doby musí „jet“ podnikatelé postaru. Část nálezu, ve které soud 

odňal vládě stanovit nařízením, že některé tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu, některé 

https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-evidenci-trzeb/uplne/
https://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/povinne-subjekty-k-eet-ve-treti-vlne/
https://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/povinne-subjekty-k-eet-ve-ctvrte-vlne/
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tržby vyloučit úplně a rozšířit seznam dočasně vyloučených tržeb, nabude účinnost až na konci roku 

2018. 

Účtenky bez Dič 

Soud zrušil povinné zveřejňování daňového identifikačního čísla (DIČ) na účtence. Zasahovala do 

soukromí podnikatelů, protože v jejich případě je DIČ tvořeno rodným číslem. 

Je tak na podnikateli – fyzické osobě, zda tento údaj na účtence bude nebo nebude uvádět. 

EET a 3. a 4. vlna 

Prozatím je spuštění 3. a 4. vlny EET pozastaveno. Vzhledem k délce legislativního procesu je jasné, 

že do začátku března, kdy měla startovat 3. vlna, nestihne být schválena novela zákona o evidenci 

tržeb, kterou musí ministerstvo kvůli rozhodnutí soudu předložit. Nicméně je možné, že se povinnost 

mít EET opět vztáhne i na podnikatele spadající do 3. a 4. vlny, i když v pozdějším termínu. 

Rozhodnutí soudu platí i pro první dvě vlny 

Zrušení povinnosti evidovat platby kartou a zrušení povinnosti uvádět na účtence DIČ se týká všech 

podnikatelů, kteří už evidují či teprve budou evidovat.   

Podnikatelé nemusí měnit softwary a přestat platby kartou evidovat 

Podnikatelé klidně mohou platby kartou a online platby evidovat i nadále. Od konce února to ale již 

nebude povinnost a bude čistě na rozhodnutí podnikatelů, zda své systémy změní nebo nikoli. 

Zůstává v platnosti výjimka pro nevidomé, hluchoslepé a prodejce kaprů, i když ji vláda 

stanovila nařízením 

Část nálezu, ve které soud vládě bere možnost stanovit výjimky nařízením, je účinná až od konce 

roku 2018, tj. nařízení vlády ohledně nevidomých osob a vánočního prodeje ryb bude pro letošní rok 

platit. Ministerstvo má tedy čas vyřešit tuto problematiku formou zákona. 

Nastanou pravděpodobně ještě další změny v EET 

Vzhledem k tomu, že ministerstvo již chystá novelu. Hovoří se o tom, že by se EET nevztahovala na 

drobné podnikatele do určitého obratu, kteří by požádali o paušální daň. Podobný návrh již vloni 

Andrej Babi předložil. Sněmovou ale neprošel. Babi tehdy dokonce sliboval podnikatelům, že pokud 

výjimka z EET pro živnostníky s paušální daní projde, že těm, kteří na ni dosáhnou, ale pokladnu si 

již pořídili, proplatí vynaložené náklady. 

Ústavní soud ve svém rozhodnutí uvedl, že bude třeba i zvážit, zda zde nejsou skupiny osob, které 

s ohledem na jejich specifikum, případně malý rozsah jejich podnikatelské činnosti, nebude nezbytné 

pod tuto jinak plošnou a povinnou regulaci zahrnout, popřípadě jim nechat možnost volby, zda ji 

vést, protože to shledají pro sebe výhodným. 

 

https://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/uctenka-u-evidence-trzeb/
https://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/
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Rozhodnutí soudu a  Účtenkovka 

Ústavní soud přímo účtenkovou loterii neřešil, přesto se jeho rozhodnutí Účtenkovky dotkne. Jeden 

z povinných údajů, který se zadává při registraci účtenky, je totiž DIČ poplatníka. To však od konce 

února nebude povinné na účtence tisknout. Ministerstvo tak bude muset přijít s jiným řešením nebo 

přizpůsobit systém registrace. 

Zapracování změn do SQL Ekonom 

V průběhu měsíce února vydáme verzi SQL Ekonom, ve které budou změny zapracovány. O vydání 

této verze bude včas informováni a bude ke stažení na našem Zákaznickém portále. Samozřejmě 

pokud budete mít zájem o nahrání této verze od našich servisních techniků, kontaktujte centrálu 

společnosti nebo přímo svého servisního pracovníka. 

 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR 

(General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce 

uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. 

 

GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně 

společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.  

Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, 

zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují 

či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem 

GDPR je chránit digitální práva občanů EU. 

Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se budou 

v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě 

závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.   

GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní 

úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou 

nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. Zákon o ochraně osobních údajů 

po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů 

(např. jeho ustavení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce 

ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny nebo které Obecné nařízení 

umožňuje upravit na vnitrostátní úrovni. U některých aspektů dokonce Obecné nařízení předpokládá 

vnitrostátní úpravu. Mezi ně patří například aspekty zpracování osobních údajů pro účely výkonu 

svobody projevu, práva na informace, svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby.  
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To, že nová pravidla byla přijata formou evropského nařízení, znamená především jejich jednotnou 

platnost ve všech státech EU, aby  je národní vlády a zákonodárci nemohli jakkoli ohýbat 

a přizpůsobovat místním zájmům nebo lobbistům. 

Období od dubna 2016, kdy bylo GDPR schváleno, do května 2018, kdy vstoupí v platnost, je 

určeno přípravě. Během této doby musí všichni, kterých se nařízení týká, zrevidovat své informační 

systémy a postupy nakládání s osobními údaji. Během tohoto období přijmou také jednotlivé státy 

EU prováděcí zákon, jímž upřesní více než padesát bodů, které GDPR svěřuje do jejich národní 

pravomoci. 

 

 

Nabídka služeb GDPR 

Naší prioritou je dodávat našim zákazníkům kompletní služby. Z tohoto důvodu Vám 

nabízíme poskytování služeb pro řešení GDPR. 

 

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. Doporučuji revizi vnitropodnikové směrnice vždy 

za určité období (rok asi ideální), 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 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 vyšetřování, 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 nabízených služeb 

 

GDPR – vnitropodniková směrnice 7000 Kč 

Práce spojené s lokalizací směrnice na podmínky Vaší společnosti 900 Kč/hod 

Odborné školení pracovníků společnosti v oblasti ochrany osobních dat 1200 Kč/hod 



 

Magazín informačního systému  

 

 

2018 

2 

 

10 

Cestovní výdaje při osobních návštěvách 9 Kč/km + 450/hod 

strávený čas na cestě 

Služby „Pověřence pro ochranu osobních dat“ Bez paušálního 

poplatku hodinovou 

sazbou 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 

 

Bude nám potěšením, pokud Vás naše nabídka na služby GDPR osloví. V takovém případě nás 

neváhejte kontaktovat. Rádi pomůžeme i Vám se zavedením nového nařízení pro ochranu osobních 

údajů do praxe.  

Kontaktní pracovník (Certifikovaný pověřenec pro ochranu osobních dat) : Tomáš Urban, tel: 603 

449 244 
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Informační systém SQL Ekonom a GDPR 
 

V informačním systému SQLEkonom vedeme řadu osobních údajů a to zejména v modulech: 

 

 Adresář 

 Odběratelské a dodavatelské faktury 

 Pokladna 

 Sklad 

 Majetek 

 Vyúčtování vodného a stočného, el. Energie, plynu, tepla  

 

Připravujeme či máme již připraveny tyto změny: 

Vyšší sofistikovanost při přidělování uživatelských hesel do jednotlivých modulů systému – systém 

vyžaduje vždy po určité stanovené době změnu hesla u každého uživatele (tím je zajištěna větší míra 

zabezpečení pro neoprávněný vstup do systému). Doporučuje mimo toto nastavit u jednotlivých 

organizací. 

Omezení exportu dat ze systému do externích formátů souborů – systém dovoluje správci o 

mezitexportdatdoExcelu,Worduuživatelům,kteřítytofunkcekesvéprácinevyžadují.Připravujemerovněž

logexportudat,kterýsprávciposkytneinformaceotom,kdo,kdyajakádataexportovalDoporučujemesprávc

iprovéstinventurupřístupůaomezitprávatěmuživatelům,kteřítotokesvépráciopravdunepotřebují.Jednás

eovysokébezpečnostníriziko.  

 

Zároveň připravujeme funkci na anonymizaci osobních údajů po ukončení důvodu k jejich 

zpracování a výpis kompletní karty osobních údajů fyzické osoby, která o toto požádá. 

 

 

Ceník služeb firmy Softbit software s.r.o. 

 
Již v našem minulém čísle Magazínu jsme Vás informovali o změně v ceníku služeb. Ke změně 

došlo od 1. 1. 2018 

 

Popis služby Základní 

hodinová sazba 

Sazba pro společnosti 

s uzavřenou servisní 

smlouvou 

Základní servis programátora SQL 

Ekonom 

730,00 Kč 700,00 Kč 

Základní servis programátora Pc Ekonom 580,00 Kč 550,00 Kč 

Práce technika opravy výpočetní techniky 730,00 Kč 700,00 Kč 

Systémové práce správce počítačové sítě 730,00 Kč 700,00 Kč 

Speciální úpravy Pc Ekonom dle pož. 

klienta 

730,00 Kč 700,00 Kč 

Speciální úpravy SQL Ekonom dle pož. 

klienta 

940,00 Kč 940,00 Kč 

Základní servis Mzdy Soft PC 730,00 Kč 700,00 Kč 

Školení ve školicím středisku firmy Softbit 800,00 Kč 800,00 Kč 
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Konzultace GDPR - Pověřenec pro 

ochranu osobních údajů  

900,00 Kč  

Základní servis VEMA hospodářské 

organizace 

840,00 Kč  

Základní servis VEMA příspěvkové 

organizace 

740,00 Kč  

Cestovné vozem 9,00 Kč/km   

Cestovné vozem Rychnov nad Kněžnou 50,00 Kč  

Servis k IS formou vzdáleného připojení – 

cena za jedno připojení 

 30,00 Kč 30,00 Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% dph 

 

 

 

 

Docházkový systém VEMA 

 

Docházkový systém dříve či později potřebuje každá firma. Vyřešte kontrolu docházky snadno 

a efektivně pomocí elektronického docházkového systému. 

Potřebujte 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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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. Každý měsíc tak 

máte precizní podklady pro řešení výplat. 

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. 
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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! 

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 7200 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 dodat i potřebné počítačové vybavení. 

 Intranet a přístup k datům 

S aplikací Docházka můžete pracovat přes intranet. Stačí pouze běžné internetové připojení. 

Nastavíme vám různá pravá 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. 

Zaujalo Vás řešení společnosti VEMA? Kontaktujte prosím p. Radka Beránka, který je v naší 

společnosti Softbit software s.r.o. vedoucím konzultantem týmu VEMA HR a může Vám tedy 

poskytnout ty nejlepší informace.  

Kontakt: tel.: 736 753 734, e-mail:  radek.beranek@softbit.cz 

 

http://www.vema.cz/reference-vse/
http://www.vema.cz/hr-system-mzdy/
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Informační systém SQL Ekonom a nasazení nové verze pod 

SQL Firebird 3 
 

 

V létě loňského roku jsme vyvinuli novou verzi ekonomického systému SQL Ekonom, která je nově 

kompatibilní se zcela novou verzí SQL serveru Firebird 3.0. Nová verze přináší pro své uživatele 

řadu výhod.   

U části zákazníků jsme již přechod na novou verzi provedli a naším cílem budeme postupně instalaci 

tohoto systému dokončit do podzimních měsíců. Stávající verze SQL Ekonom je plně funkční i pod 

starší verzí Firebird 2.5. Přesto všem našim uživatelům přechod na novou verzi doporučujeme. Nová 

verze Firebird 3.0 obsahuje v sobě řadu výhod a změn proti předchozí verzi především: 

 novou architekturu, umožňující lepší využití paměti a více jader procesoru na serverech - díky 

tomu by měla být zrychlena práce s daty, dle některých porovnání cca 15-20% 

 v dalších verzích našeho informačního systému nové možnosti výstupů a použití dalších 

funkcí. 

 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a případné další dotazy Vám rád zodpoví pracovník naší 

společnosti, který o Vaše data pečuje. 

 

 

 

 

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 vypočtené 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 státními 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 
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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 

 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 

 

 

 

Už nikdy nebudete muset řešit 

 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/mzdy-personalistika 

vyplnit poptávkový formulář a my se Vám ozveme s konkrétní nabídkou. 

 

 

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. 

 

 

 

http://www.softbit.cz/mzdy-personalistika
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ESOP je účetní daňová kancelář, která zajišťuje pro podnikatelské subjekty, neziskové 

organizace, obce a příspěvkové organizace ekonomické, účetní a daňové poradenství, 

zpracování účetnictví, mezd a daňové přiznání, audit, finanční plány, analýzy a podnikatelské 

záměry, posouzení daňových a účetních aspektů, hospodářských transakcí a odborné semináře. Více 

informací naleznete na: www.esop-rk.cz 

 

 

 

 

Základní filosofií společnosti 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 

 

 

 

 

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 

http://www.esop-rk.cz/
mailto:tomasikova@akontaudit.cz
mailto:charvatova@akontaudit.cz
mailto:fiala@akontaudit.cz
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 zřizovaní a provoz virtuálních kanceláří 

 zprostředkování prodeje ready-made společností 

 

Oblast Software 

Jsme smluvním partnerem společnosti Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou IČ 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 

 

 

 

BC. ZDENĚK NÝČ – daňový poradce evidenční číslo 001140, Královéhradecký 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 

 

 

 

 

 

HANA VYLEŤALOVÁ 
 

Účetní kancelář, která zajišťuje kompletní účetní servis pro podnikatelské subjekty v oblasti 

účetnictví a daňové evidence, zejména poskytuje následující služby: 

- vedení účetnictví 

- vedení daňové evidence 

- vedení personální a mzdové agendy 

- zpracování daňových přiznání 

- účetní a daňové poradenství 

 

Účetní kancelář je na trhu již od roku 1996. Veškeré účetní práce jsou zajištěny odbornými 

pracovníky, s daňovými poradci. 

Kontakt: hana.vyletalova@seznam.cz 

 

 

 

 

http://www.madiv.eu/
mailto:nyczdenek@seznam.cz
mailto:lada_burianova@centrum.cz
mailto:hana.vyletalova@seznam.cz
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HK  

AUDIT, s.r.o., Velké náměstí 149, 500 03 Hradec Králové 

Jsme poradenská, účetní a auditorská společnost se sídlem v Hradci Králové. Ing. 

Zdeněk Kuča, auditor, daňový poradce a certifikovaný účetní, je zakladatelem společnosti. 

 

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 

 

 

 

 

 

JMK KOLDÍN 
Koldín 24 

564 01 Choceň 

IČ: 25283537 

DIČ: CZ25283537 

 

Předmět podnikání: vedení účetnictví, daňové evidence a služby daňového poradce 

Kontaktní osoba: Marcela Kuchařová 

Telefon: 465 489 308, 604 201 106 
E-mail: marcela.kucharova@tiscali.cz 

 

mailto:hkaudit@hkaudit.cz
mailto:zdenek.kuca@hkaudit.cz
http://www.hkaudit.cz/
mailto:marcela.kucharova@tiscali.cz


 

Magazín informačního systému  

 

 

2018 

2 

 

20 

 

DAGMAR VAŇKOVÁ, D-CONSULT 
 

- vedení účetnictví a daňové evidence 

- zpracování mezd, poradenská činnost 

Telefon: 777 621 627 

E-mail: dconsult@quick.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:dconsult@quick.cz
mailto:andrejsova@arprofi.cz
mailto:leonaprochazkova@email.cz
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NA ZÁVĚR 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Pevně věříme, že jste si v  našli čas na náš pravidelný magazín, informace, které jsme Vám poskytli, 

jsou užitečné a praktické.  

Za celý kolektiv pracovníků firmy Vám přeji hodně sil do následujících měsíců.   

 

 
  

                                                                                                                                                             

                                                     
                                                                   Tomáš Urban 

     ředitel společnosti 

 

                            

          

 

 

         

   

 

                                                                Softbit software, s.r.o. 

                                              Nad Dubinkou1634 

                                                           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.softbit.cz/

