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Vážení uživatelé našich informačních systémů, 

 

blíží se nám vánoční čas a my Vám přinášíme poslední číslo našeho pravidelného magazínu v tomto roce.  

Jaká témata naše poslední číslo obsahuje? Nejprve Vás seznámíme s novinkami v našem informačním 

systému SQL Ekonom. Následuje aktualizovaný ceník našich služeb na rok 2020 a roční poplatky za 

používání systému pro rok 2020. Pro společnosti, kterých se týká elektronická evidence tržeb, jsme 

načerpali nové informace a také uvádíme naši nabídku modulu EET. Společně s novými informaci na téma 

EET uvádíme i novinky v oblasti snížení sazeb DPH. Kromě EET jsme se zaměřili i na téma jako je E-

neschopenka, Plošný reverse charge a Novela daňového řádu. Také bychom Vás rádi seznámili s novým 

produktem naší společnosti, a tím je Manažerské rozhraní SQL Ekonom v Power Bi.  

V neposlední řadě bychom Vás rádi informovali ohledně zavádění nového programu Mzdy SQL SOFT PC 

a co je potřeba udělat před převodem ze starého programu.  

A nyní 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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Novinky v IS SQL Ekonom v nové verzi 2020 
Jako každý rok jsme pro Vás i v letošním roce připravili v našem informačním systému SQL Ekonom řadu 

nových funkcí a možností. Novinky jsme pro lepší přehlednost rozdělili podle jednotlivých modulů. 

Některé nové či upravené funkce však mají vliv na celý informační systém. Všem novinkám se budeme 

věnovat na našem pravidelném školení dne 27. 11. 2019. Hlavní novinky Vám přinášíme v následujících 

řádcích. 

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 

 nastavení kontaktů pro přenos do firmy Softbit 

 

Účetnictví 

 změny státních finančních výkazů hospodářské 

organizace 

 úpravy výkaznictví PAP 

 nový standardizovaný formát importu účetního 

dokladu z XML 

 nový import účetního dokladu Mzdy SQL 

 změny v evidenci DPH pro druhou sníženou 

sazbu teplo, vodné a stočné 

 změny ve výstupních tiskových sestavách 

 změny ve finančním plánu dle středisek, 

zakázek a za firmu 

 

Kniha faktur 

 nezdaňování zaokrouhlování 

 informace o odeslání faktury mailem 

 přepočet odečtů záloh 

 korekce odečtů záloh 

 hromadné vyrovnání haléřových rozdílů 

 

 

Distribuce 

IS SQL Ekonom: 

 začátek distribuce od  

3. 12. 2019 

Vydané faktury 

 číselník druhů plateb  

 číselník jazyků pro vystavené faktury 

 číselník zemí 

 změny ve výpočtech kurzových rozdílů 

vydaných faktur v cizí měně 

 hromadné e-maily odsouhlasení 

pohledávek 

 změny v korekcích úhrad odběratelských 

faktur 

 změny ve výstupních tiskových sestavách 

 

Došlé faktury 

 hromadné e-maily uznání závazků 

 změny v korekcích úhrad dodavatelských 

faktur 

 hromadné přebírání záloh při vyúčtování 

dodavatelských faktur 

 změny ve výstupních tiskových sestavách 
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Adresář 

 generování interního čísla 

 otevírání úkolů oknem nebo z menu 

 implicitní texty pro fakturaci 

 řady porad 

 

Banka 

 hromadná kopie předpisů úhrad platebního 

kalendáře 

 úpravy tiskových sestav formuláře 

vzájemné zápočty a další 

 změny ve výpočtech kurzových rozdílů 

banky v cizí měně 

 změny ve výstupních tiskových sestavách 

 

Pokladna 

 automatizovaný převod zůstatků mezi 

pokladnami 

 změny ve výpočtech kurzových rozdílů 

pokladen v cizí měně 

 změny ve výstupních tiskových sestavách 

 

Majetek 

 možnost odemčení editace období 

 žurnál na období 

 možnost účtování v tiskové sestavě druhů majetku 

 v druzích pohybu v majetku se při změně druhu pohybu systém ptá na 

potvrzení změny 

 funkce na hromadnou změnu historie účetních odpisů s dosazením 

aktuální částky odpisu 

 nové údaje na kartách – Plánovaný počet roků odpisu a Plánovaný 

počet měsíců odpisu 

 

 

 

 

 

Sklad 

 práva symbolů dokladů 

 nová funkce pro podkarty 

 povolení záporných stavů podkaret 

 

Odbyt 

 svázání rezervací s došlou fakturou 

 schvalování vystavených objednávek 

 propojení zakázkových listů výrobků 

s výdejkami 

 rezervace – použití Balíkovny 

 

 

Prodej 

 číselník Balíkoven 

 prodej zboží – použití Balíkovny 

 zaokrouhlování plateb faktur 
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Ceník služeb společnosti Softbit Software s.r.o. 
V minulých letech naše společnost rozšířila své služby o poradenství v oblasti GDPR, které je přímo spjato 

s ochranou a zpracováním osobních údajů uložených v našich informačních systémech. V letošním roce 

jsme se rozhodli rozšířit naše služby o Manažerské rozhraní SQL Ekonom v Power Bi. Také se neustále 

snažíme rozvíjet náš informační systém, nejen aby byl v souladu s neustále se měnící legislativou, ale aby 

splňoval veškeré požadavky a přání našich klientů a práce s ním byla efektivní. S novými činnostmi jsou 

však spojeny nové nároky na naše pracovníky a společnost. Abychom udrželi vysokou kvalitu našich 

služeb, jsme nuceni od nového roku 2020 zdražit některé naše služby. Navýšení ceny je maximálně o 3 % 

proti předchozímu roku. Některé služby jsme ponechali na stejné úrovni jako v předchozích letech. Rovněž 

zvyšujeme i roční poplatek za používání systému a to o 5 %. Podrobný ceník služeb naleznete v následující 

tabulce. 

Popis služby Základní sazba/hod. 

Sazba pro společnosti 

se servisní 

smlouvou/hod. 

základní servis programátora SQL Ekonom 800,- Kč 770,- Kč 

práce technika opravy výpočetní techniky 800,- Kč 770,- Kč 

systémové práce správce počítačové sítě 800,- Kč 770,- Kč 

speciální úpravy SQ\l Ekonomu dle pož. klienta 1.060,- Kč 1.060,- Kč 

základní servis Mzdy Soft PC 800,- Kč 770,- Kč 

Metodické analytické a programátorské práce 1.060,- Kč 1.060,- Kč 

školení ve školicím středisku firmy Softbit 920,- Kč 920,- Kč 

konzultace GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních 

údajů 
900,- Kč 900,- Kč 

školení GDPR 1.200,- Kč 1.200,- Kč 

základní servis Mzdy VEMA HR – hospodářské 

organizace 
1.100,- Kč 1.100,- Kč 

základní servis Mzdy VEMA HR – příspěvkové 

organizace 
810,- Kč 810,- Kč 

cestovné vozem 9,- Kč/Km 9,- Kč/Km 

cestovné po Rychnově nad Kněžnou 80,- Kč 80,- Kč 

servis k IS formou vzdáleného připojení 40,- Kč/1 připojení 40,- Kč/1 připojení 

přednostní servis – expresní příplatek 30% ze základní sazby 30% ze základní sazby 

(Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty 21 %) 

Podmínky pro vyúčtování práce – minimální účtovaná doba pro provedení servisního zásahu 

u firem bez servisní smlouvy je 0,5 hod. 

Ostatní cestovní výdaje – při zajištění servisní činnosti u zákazníka vzdáleného více jak 50 

km od sídla společnosti jsou účtovány náklady za čas servisního technika strávený na cestě 

ve výši 1/2 hodnoty běžné hodinové sazby.  

 

 

Uvedený ceník 

je platný od  

1. 1. 2020 
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Roční poplatky za používání systému pro rok 2020 
Jak již bylo popsáno u ceníku služeb naší společnosti. S ohledem na neustále se rozšiřující služby naší 

společnosti jsme nuceni zvýšit také roční poplatky za používání systému SQL Ekonom a Mzdy Soft PC. 

Firmy s uzavřenou servisní smlouvou mají nadále finanční zvýhodnění. 

Pro naše uživatele informačních systémů máme rovněž připraven malý dárek.  

Všechny níže uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty 21 %. 

Roční poplatek SQL Ekonom 2020 Roční poplatek Mzdy SOFT PC 2020  

 

 

 

 

 

Subsystém EET 

 Cena softwaru 

funkcionalita EET pro 1 PC 2.900,- Kč 

rozšíření licence na další PC 199,- Kč 

roční poplatek v následujících letech 25 % z pořizovací ceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roční 

poplatek 

monouživatelská verze 5.300,- Kč 

síťová a víceuživatelská verze od 6.300,- Kč 

příspěvkové organizace od 6.800,- Kč 

výkaznictví PAP 6.200,- Kč 

 Roční 

poplatek 

Cena servisní 

podpory 

do 5 zaměstnanců 1.300,- Kč 650,- Kč 

do 25 zaměstnanců 2.400,- Kč 1.300,- Kč 

do 50 zaměstnanců 3.300,- Kč 1.900,- Kč 

do 100 zaměstnanců 4.600,- Kč 2.500,- Kč 

do 200 zaměstnanců 5.600,- Kč 3.500,- Kč 

Roční poplatek obsahuje:

 cenu všech aktualizací systému SQL Ekonom a 

Mezd po celý rok 2020 

 manuál pro přechod na nový rok 

 telefonickou hot-line podporu na dobu celého 

kalendářního roku 2020 

 zasílání magazínů s popisem novinek a aktualizací 

systému 

 

Cena servisní podpory obsahuje:

 technickou podporu k řešení  

 podporu spojenou s řešením požadavků uživatele 

formou e-mailové komunikace 

 

 

 

 

 

 

Roční poplatek neobsahuje:

 práce technika naší společnosti při 

instalaci aktualizací 

 

Cena servisní podpory neobsahuje:

 cenu servisních zásahů v sídle firmy 

uživatele či podporu k systému 

formou vzdáleného připojení k 

databázi 
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Novinky v EET 
Podnikatelé spadající do 3. a 4. vlny začnou evidovat své tržby společně v jedné vlně a 

to 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 nejsou plátci 

daně z přidané hodnoty, podnikají sami či s nejvýše dvěma zaměstnanci a jejich 

příjmy z tržeb, jenž jsou evidovanou tržbou nepřekročí 600 000 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 od 1. 11. 2019 opět vrací povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo. DIČ jsou 

povinni uvádět poplatníci – právnické osoby podléhající povinnosti evidence tržeb. Tuto povinnost mají 

rovněž i zahraniční FO. 

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. 5. 2020 

Zvláštní režim 

EET 

 

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. 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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Nabídka modulu EET 
S novelizací zákona o evidenci tržeb, na základě které od 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.  

Modul EET zajišťuje komunikaci s finančním ředitelstvím. Je automaticky propojen s 

moduly Pokladna, Vydané faktury a Prodej. Také umožňuje dodatečné odeslání tržeb, 

přehledné zobrazení odeslaných a neodeslaných tržeb. Program dále umožňuje nastavení pro více 

provozoven a provádí při startu systému kontrolu, zda nějaký doklad připravený k odeslání tržby, ještě 

nebyl odeslán.  

 

Obrázek 1: Povinné údaje na dokladech EET 

Cena za modul EET 

 Cena softwaru 

Funkcionalita EET pro 1 PC 2.900,- Kč 

Rozšíření licence na další PC 199,- Kč 

Roční poplatek v následujících letech 25 % z ceny softwaru bez slevy  

Evidence tržeb  

od 1. 5. 2020 
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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. 

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 dočasné 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 

Novela zákona 

č. 164/2019 Sb. 

účinnost 

1. 1. 2020 
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Plošný reverse charge 
Rada EU povolila ČR od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 plošné uplatnění režimu přenesení daňové 

povinnosti, tzn. všichni plátci DPH si mezi sebou budou vystavovat faktury bez daně. 

Daň zaplatí jen konečný zákazník. Takto již postupují firmy u faktur za stavební 

práce či zlato bez ohledu na částku. Plošný reverse charge je však omezen hranicí 

17,5 tis. eur (cca 450 tis. Kč), pouze u transakcí nad tuto hranici by se měl uplatňovat 

nový režim. Naopak firmy pod touto hranicí budou vést účetnictví postaru (nadále budou 

státu odvádět DPH či žádat o její vrácení).  

Pro uplatnění uvedeného systému, je však nutné jeho promítnutí do legislativy ČR. Ministerstvo financí 

očekává zavedení tohoto opatření od 1. 7. 2020. 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky 

Novela daňového řádu a zálohy odpočtů DPH 
Změny lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na dani 

z přidané hodnoty. V dnešní době musí podnikatelé čekat i celé měsíce na vyplacení nadměrných odpočtů, 

ačkoliv finanční úřad prověřuje někdy jen nepatrnou část. Nově bude podnikatelům vrácena neprověřovaná 

část ve formě zálohy, s níž pak mohou bez omezení nakládat.  

Touto změnou dojde k posunutí vyplácení daňových odpočtů ze současných 30 dní na 

45 dní. Správce daně bude nově rozhodovat, jakou část bude prověřovat a u jaké 

části již nemá žádných pochyb o správnosti nároku. Tu poté formou zálohy vrátí 

podnikateli. Finanční správa však bude schopna lépe a přesněji se zaměřit na podezřelé 

daňové subjekty, což povede k úbytku následného prověřování a tím se zvětší prostor pro 

neformální komunikaci. 

Účinnost novely daňového řádu můžeme očekávat v průběhu příštího roku 2020.  

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky 

 

Zavedení  

se očekává  

od 1. 7. 2020 

Účinnost se 

očekává v roce 

2020 

 



 

 

Magazín informačního 

systému 

14 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cena softwaru 

Manažerské rozhraní SQL Ekonom 

v Power Bi 1 uživatel 
4.900,- Kč 

Rozšíření licence na dalšího uživatele 300,- Kč 

Cena roční podpory a aktualizace 

následující roky 

25 % z ceny 

softwaru bez slevy  

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 

 

 
Ceník SQL Ekonom v Power Bi 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. 
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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. 22). 

V těchto podzimních měsících jsme již zahájili implementaci tohoto nového programu u pár klientů a nyní 

odstraňujeme drobné nedostatky, aby byl program pro Vás plně připraven. 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. 

Roční poplatek za používání nového programu Mzdy SQL SOFT PC 

 
Roční 

poplatek 

Cena servisní podpory 

(zůstává beze změny) 

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

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

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

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

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 2: 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 3: Okno se záložkami pro provedení kontroly 
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Obrázek 4: 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 5: Příklad chyby I. 

 

Obrázek 6: Příklad chyby II. 
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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  
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Magazín informačního 

systému 

21 

NA ZÁVĚR 
Pevně věříme, že jste si našli čas na náš pravidelný magazín a že námi poskytnuté informace, jsou pro Vás 

užitečné a praktické.  

Tento magazín je posledním číslem v letošním roce. Děkujeme Vám všem – našim zákazníkům za přízeň, 

kterou jste nám v roce 2019 věnovali. Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a vánočních svátků, hodně zdraví, 

štěstí a úspěchů v novém roce 2020. 

Za celý kolektiv pracovníků firmy Vám přeji klidný vánoční čas, při kterém naberte síly 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 


