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POHODA Business Intelligence (BI) je revoluční řešení 
z produkce společnosti  STORMWARE určené všem 
fi rmám, které používají ekonomicko-informační systém 
POHODA, bez ohledu na jejich velikost a výši obratu.

více na www.pohoda-bi.cz

Mensa České republiky

Mensa ČR sdružuje přes 2 400 členů ve dvanácti  místních skupinách 
a několika desítkách zájmových skupin. Kromě akcí pro své členy, jako 
jsou přednášky, exkurze (do insti tucí, továren, elektráren, laboratoří), 
teambuildingové akti vity, celostátní setkání, soutěže, hry aj., věnuje 
zvláštní pozornost podpoře rozvoje talentu a nadání dětí :

  je zřizovatelem Mensa gymnázia – gymnázium pro nadané děti  sídlí 
v Praze – www.mensagymnazium.cz,

  organizuje soutěž Logická olympiáda – určena dětem od první třídy 
ZŠ až po poslední ročník středních škol – děti  soutěží v logických 
úlohách, kde nerozhodují naučené znalosti , ale logika, rozum, bystrost 
a kreati vní přístup – www.logickaolympiada.cz,

  zakládá Kluby nadaných dětí  – odpolední kroužek pro děti , který 
rozšiřuje jejich obzory prostřednictvím zajímavých exkurzí, přednášek, 
her a soutěží, 

  provozuje program NTC pro školky – systém učení dětského 
mozku – www.mensantc.eu,

  pořádá letní campy – temati cké, pobytové i příměstské campy,

  podporuje školy, které se zaměřují na rozvoj nadání a intelektu.

Být členem Mensy znamená možnost rozšiřovat si obzory, navštěvovat 
zajímavá místa, včetně těch, na která se běžně nedostanete, setkávat 
se se zajímavými lidmi s podobnými zájmy a s významnými osobnostmi 
při různých přednáškách a exkurzích. Členem Mensy se může stát každý, 
kdo dosáhne v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím 
psychologem IQ vyšší než 130. Test můžete absolvovat ve věku od 5 let.

MENSA ČESKÉ REPUBLIKY
Španielova 1111, 163 00 Praha 6

www.mensa.cz

Mensa je mezinárodní nezisková organizace sdružující lidi s IQ mezi horními 
dvěma procenty populace. Má přes 115 000 členů ve sto zemích světa. Cílem 
Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat 
výzkum vlastností , znaků a využití  inteligence a vytvářet sti mulující, intelektuální, 
přátelské a společenské prostředí.

IQ mezi horními
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Vážený zákazníku,
právě listujete časopisem Moje POHODA, který jsme připravili k verzi systému POHODA 
Květen 2012, release 10100. Přestože nejvíce funkčních novinek bývá obvykle až v říjnové 
verzi, tato květnová jich má taky hodně. Přichází například s novými funkcemi 
pro adresář, zpracování cestovních příkazů, pokladny, reklamace a opravy, ale i XML 
komunikaci.

Po instalaci verze Květen 2012 si možná všimnete, že je v prostředí programu něco 
jinak. POHODA je toti ž po „inventuře“, jejímž cílem bylo zpřehlednění menu. Upravili 
jsme pro Vás názvy a umístění některých povelů. Změny však nejsou nijak zásadní. 
Cestu upraveným prostředím programu nemusíte hledat sami. Můžete si vzít na pomoc 
„mapu“ v podobě přehledu změn, který najdete v tomto časopise. 

Velmi nás potěšil úspěch řešení POHODA BI. Nejdříve se stalo IT produktem roku a pak 
získalo pomyslnou zlatou medaili v soutěži Microsoft  Awards 2012. Do této soutěže jsme 
přihlásili projekt z oblasti  Business Intelligence, o kterém píšeme i v případové studii 
přichystané společně s fi rmou SEMIX PLUSO.

V březnu jsme představili nový produkt POHODA BI Lite. S čím a jak Vám tato nová 
varianta pro analyzování a reporti ng dat může pomoci? Hodí se pro Vaše podnikání? 
I na tyto otázky Vám odpoví článek, který se variantě Lite podrobně věnuje. 

Jarní Moje POHODA je opět nabitá informacemi. Věřím, že i Vy v ní najdete téma, které 
Vás zaujme.

Přeji Vám krásné, energií a úspěchy naplněné dny a pohodovou letní dovolenou.

Ing. Karel Nekuža, MBA | obchodní ředitel
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Novinky ve verzi Květen 2012

PERSONALISTIKA A MZDY
 novinka  U zaměstnanců, kteří jsou cizinci, 
můžete pracovat s číslem pojištěnce přiděleným 
zdravotní pojišťovnou.

Údaj vyplněný v poli Číslo pojištěnce (ZP) 
bude vstupovat na ti skovou sestavu Hromadné 
oznámení zaměstnavatele do pole Číslo 
pojištěnce (rodné číslo).

 jak?  Pole Číslo pojištěnce (ZP) naleznete 
na záložce Cizinec v agendě Personalisti ka.

 novinka  V agendách jednotlivých mezd si 
můžete zobrazit sloupce Osobní číslo a Rodné 
číslo. S jejich pomocí bude fi ltrování či třídění 
mzdových záznamů pohodlné.

Pro údaje do sloupců Osobní číslo a Rodné 
číslo v agendách mezd POHODA načte údaje ze 
stejnojmenných polí v agendě Personalisti ka.

 jak?  Nejdříve vystavte mzdy a poté 
přidejte sloupce pomocí povelu v místní nabídce 
dostupné přes pravé tlačítko myši. V dalších 
měsících už se budou sloupce objevovat 
automati cky, pokud je přes místní nabídku zase 
neskryjete.

 novinka  Při sestavování přehledu 
o platbě pojistného na zdravotní pojištění 
zaměstnavatele si můžete vybrat, zda se jedná 
o přehled řádný nebo opravný.

 jak?  Tiskovou sestavu Přehled o platbě 
zdrav. pojištění zaměstnavatele naleznete 
v agendách mezd za jednotlivé měsíce. Typ 
přehledu vyberete přímo u této ti skové sestavy 
v dialogovém okně Tisk. 

Cizincům v řadách svých zaměstnanců vyplňte číslo pojištěnce, které jim přidělila zdravotní 
pojišťovna.

Nové sloupce v agendách mezd za jednotlivé měsíce zjednoduší fi ltrování mzdových 
záznamů.

Po instalaci verze Květen 2012 dříve nebo později objevíte změny v nabídce 
Záznam. Nejde jen o nové povely, které v programu POHODA přibyly právě v této 
verzi v rámci funkčního rozšíření. Některým stávajícím povelům se změnil název, 
některé se v rámci menu přesunuly na jinou pozici.

Nemusíte se obávat toho, že by se některý Váš oblíbený povel ztrati l. Naopak, 
snažili jsme se opti malizovat prostředí programu, aby se Vám s ním prostě 
dobře pracovalo. Věříme, že si nové uspořádání rychle získá Vaše sympati e. 
Pro usnadnění orientace jsme pro Vás připravili přehled změn. Najdete jej na 
stranách 15 a 16.

Popis novinek ve verzi Květen 2012 už pracuje s novým pojetí m nabídky Záznam.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
POLOŽEK V MENU 
ZÁZNAM

NÍ 
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CRM
 novinka  Nově můžete zahájit komunikaci 
přes Skype přímo z programu POHODA.

Evidenci kontaktů typu Skype už POHODA 
umožňovala, a to v agendě Adresář na záložce 
Ostatní. Nově POHODA dokáže tyto údaje 
využít pro zahájení hovoru nebo chatu a volání 
prostřednictvím programu Skype na telefonní 
čísla uvedená u daného záznamu v adresáři 
v poli Mobil nebo Telefon.

 jak?  Povely Zahájit hovor, Zahájit chat, 
Volat na mobil a Volat na telefon naleznete 
v nabídce Záznam/Komunikace/Skype 
v agendě Adresář a ve všech dokladových 
agendách. V agendě Adresář můžete ještě 
uvedené povely vyvolat kliknutí m na název pole 
Skype. Podle zvoleného povelu POHODA otevře 
program Skype a zahájí odpovídající činnost.

 novinka  O každé zahájené komunikaci 
přes Skype může POHODA automati cky 
vytvořit záznam do agendy Události .

 jak?  Budete-li chtí t, aby POHODA 
zaznamenávala zahájení komunikace 
přes Skype, zatrhněte novou volbu Skype 
komunikace v agendě Globální nastavení/CRM 
v sekci Automati cky zaznamenávat události .

 novinka  GPS souřadnice s přesnou 
polohou Vašich obchodních partnerů Vám 
usnadní vyhledávání na mapě a pomohou 
s plánováním obchodních cest.

POHODA podporuje dva nejrozšířenější 
formáty GPS souřadnic:

  ve formátu dd,ddddd°
  ve formátu stupně, minuty 

a vteřiny - dd°mm‘ss,sss“

Oba samozřejmě platí  pro výběr zeměpisné 
šířky i délky a POHODA si poradí 
s automati ckým přepočtem mezi těmito 
formáty.

 jak?  Souřadnice zadáte v agendě 
Adresář na záložce Ostatní do pole GPS. 
Můžete je sem zadat ručně nebo je zkopírovat 
z mapy, kterou používáte, a vložit je do tohoto 
pole ze schránky. Můžete je také vyplnit 
v dialogovém okně Zadejte GPS souřadnice, 
které vyvoláte v poli GPS klávesou F5 nebo 
tlačítkem .

 jak?  GPS souřadnice také rychle 
zobrazíte na mapě. Slouží k tomu funkce 
Vyhledat na internetu. Najdete ji v agendě 
Adresář a ve všech dokladových agendách 
v nabídce Záznam/Komunikace. Další možností  
je kliknout myší na název pole GPS.

S novými povely zahájíte komunikaci přes Skype rovnou z programu POHODA.

GPS souřadnice můžete zadávat jak ve formátu dd,ddddd°, tak ve formátu dd°mm´ss,sss“.

Povel Vyhledat na internetu 
otevře stejnojmenné 
dialogové okno, kde přibyla 
nová volba pro zobrazení 
polohy podle zadaných GPS 
souřadnic.
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 novinka  Už od podzimní verze POHODA na 
přání ověřuje IČ v insolvenčním rejstříku při 
ukládání dokladu. Nově si můžete nechat 
zobrazit upozornění jen v případech, kdy je 
v insolvenčním rejstříku záznam nalezen.

 jak?  Zatržením volby Upozornit pouze 
na nalezené záznamy v insol. rejstříku v agendě 
Globální nastavení/CRM zajistí te, že POHODA 
bude IČ i nadále ověřovat automati cky při 
uložení dokladu, upozornění však zobrazí pouze 
v případě, že pro dané IČ bude nalezen záznam 
v registru.

KNIHA JÍZD 
A CESTOVNÍ PŘÍKAZY

 novinka  Cestovní příkazy již nemusíte 
účtovat jednotlivě. Můžete využít nově 
přidanou funkci pro hromadné zaúčtování 
vybraných příkazů.

 jak?  Hromadným zaúčtováním 
Vás provede průvodce Zaúčtování záloh 
a cestovních náhrad, který je k dispozici jak 
v agendě Tuzemské cestovní příkazy, tak 
v agendě Zahraniční cestovní příkazy. K jeho 
spuštění využijete povel Záznam/Zaúčtování 
příkazů… Povel je k dispozici v obou agendách.

 jak?  Pokud chcete zaúčtovat pouze 
některé cestovní příkazy, proveďte jejich výběr 
a poté zvolte v průvodci v části  Zaúčtovat 
cestovní příkazy volbu Všechny vybrané 
cestovní příkazy.

 jak?  Automati cké zaúčtování všech 
nezaúčtovaných příkazů zajistí  volba Všechny 
nezaúčtované cestovní příkazy. Můžete se 
rozhodnout, zda chcete zahrnout nezaúčtované 
záznamy z agendy Tuzemské cestovní příkazy, 
nebo Zahraniční cestovní příkazy, příp. z obou 
agend najednou.

POHODA vytvoří pro všechny vybrané záznamy 
pokladní doklady, interní doklady nebo ostatní 
závazky, a to podle zadaného data, měn 
a zaměstnanců, kterých se tyto cestovní příkazy 
týkají.

 jak?  Při hromadném zaúčtování 
cestovních příkazů může vzniknout 
zaokrouhlovací rozdíl. Předkontaci pro 
zaúčtování vzniklých rozdílů můžete upravit 
v poli Zaok. (náklady) a Zaok. (výnosy) v agendě 
Globální nastavení/Cestovní příkazy.

 novinka  U cestovních příkazů je možné také 
zaúčtování hromadně zrušit.

 jak?  K hromadnému rušení zaúčtování 
cestovních příkazů slouží stejný průvodce jako 

Budete-li chtí t, může POHODA zobrazovat výsledek svého pátrání v insolvenčním rejstříku 
pouze v případě, když v něm Vašeho partnera najde. Novou volbu, která omezuje zobrazování 
pouze na shodu záznamů, můžete použít při automati ckém ověřování IČ v insolvenčním 
rejstříku.

Z obou agend s cestovními 
příkazy POHODA hromadně 
zaúčtuje třeba všechny 
dosud nezaúčtované 
cestovní příkazy, tuzemské 
i zahraniční.

V agendě Globální nastavení si nastavte předkontace pro zaokrouhlovací rozdíly vzniklé při 
hromadném zaúčtování cestovních příkazů.
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k hromadnému zaúčtování cestovních příkazů. 
Spustí te ho povelem Záznam/Zaúčtování 
příkazů… v agendách Tuzemské cestovní 
příkazy a Zahraniční cestovní příkazy.

V průvodci zvolte možnost Zrušit zaúčtování 
cestovních příkazů. Na poslední straně 
průvodce se zobrazí seznam již dříve 
vytvořených dokladů, které je nutné ručně 
odstranit nebo upravit.

 jak?  Pokud chcete zrušit zaúčtování 
pouze některých cestovních příkazů, proveďte 
nedříve jejich výběr, až poté spusťte průvodce. 
Pod volbou Zrušit zaúčtování cestovních 
příkazů nezapomeňte zatrhnout ještě volbu 
Všechny vybrané cestovní příkazy.

 novinka  Tisková sestava Kniha jízd 
zobrazuje celkový počet ujetých kilometrů 
a přehled náhrad za dané vozidlo. 
U soukromého vozidla jsou celkové částky 
ještě rozčleněné podle toho, zda jízdu 
uskutečnil podnikatel, nebo zaměstnanec.

 jak?  Tiskovou sestavu najdete 
v agendách Kniha jízd a Vozidla.

 novinka E1  Možnosti  přístupových práv 
v řadě POHODA E1 nově dovolují defi novat 
práva uživatelů k jednotlivým číselným řadám 
cestovních příkazů konkrétních účetních 
jednotek.

Nastavení využijete především v případě, kdy 
je nežádoucí, aby zaměstnanci viděli cestovní 
příkazy svých spolupracovníků.

 jak?  Pokud uživateli přidáte přístup 
ke zvolené fi rmě, zobrazí se u agend Tuzemské 
cestovní příkazy a Zahraniční cestovní 
příkazy pod volbami práv ve zvolené úrovni 
volba Dle číselných řad. Po její akti vaci se 
přidají do stromu nastavení práv uživatele 
číselné řady příslušné agendy. K jednotlivým 
číselným řadám pak můžete práva nastavovat 
stejně detailně jako pro agendu. Volba žádná 
práva zaručí, že uživatel nebude mít přístup 
k cestovním příkazům s vybranou číselnou 
řadou.

 jak?  Volbu a dílčí parametry nastavení 
práv na číselné řady cestovních příkazů 
naleznete v řadě POHODA E1 v agendě 
Nastavení/Přístupová práva.

 novinka E1  V řadě POHODA E1 můžete také 
sledovat historii změn jednotlivých záznamů 
v agendách Tuzemské a Zahraniční cestovní 
příkazy.

 jak?  Sledování historie nastavíte 
zatržením volby Zapnuto v agendě Globální 
nastavení/Historie u odpovídajících agend.

Ve spodní části  ti skové sestavy Kniha jízd jsou u soukromého vozidla celkové údaje rozdělené 
na jízdy uskutečněné podnikateli a jízdy uskutečněné zaměstnanci.

Chcete-li detailně nastavit uživatelům práva k číselným řadám tuzemských cestovních příkazů, 
zatrhněte nejdříve volbu Dle číselných řad. Pak nastavte rozsah práv k jednotlivým číselným 
řadám. Stejně postupujte u zahraničních cestovních příkazů.

POHODA může sledovat historii změn a smazaných záznamů také v případě cestovních 
příkazů.



6 www.pohoda.cz

 novinka  U vozidel, která ve Vaší fi rmě 
z jakéhokoliv důvodu dosloužila, můžete vyplnit 
datum vyřazení vozidla z majetku fi rmy. Tím 
okamžikem je POHODA přestane nabízet do 
knihy jízd a cestovních příkazů.

Tuto novinku oceníte zejména v případě, že 
Váš vozový park zahrnuje hodně vozidel. Po 
vyplněném datu se vyřazené vozidlo nebude 
nabízet pro vložení do agend Kniha jízd, 
Tuzemské a Zahraniční cestovní příkazy.

 jak?  Datum vyřazení vozidla z majetku 
fi rmy vyplňte do pole Vyřazení v agendě Jízdy/
Vozidla.

 novinka  K jednotlivým platbám hrazeným 
v průběhu pracovních cest a vykazovaným na 
cestovních příkazech můžete nově vyplňovat 
místo, kde k nim došlo.

 jak?  Pole Místo naleznete na záložce 
Výdaje v agendách Tuzemské a Zahraniční 
cestovní příkazy.

SKLADY A PRODEJ
 novinka  Byl upraven přenos vážené 
nákupní ceny v případě, že je první pohyb 
záporný výdej.

Pokud měla skladová zásoba na konci roku 
nulový stav a jako první pohyb dalšího roku 
byl záporný výdej, byla vážená nákupní cena 
nulová až do doby, než se uskutečnil další 
pohyb typu příjem. Nově se bude datovou 
uzávěrkou vážená nákupní cena přenášet 
i u těchto nulových položek a vážená nákupní 
cena prvního záporného výdeje bude shodná 
s předešlým rokem.

 novinka  V agendě Výdejky můžete nově při 
zadávání adresy uvést i e-mail.

 jak?  Pokud vybíráte do výdejky 
odběratele z agendy Adresář, objeví se v poli 
E-mail stejná adresa, jakou máte u daného 
odběratele v adresáři. Můžete ji však vyplnit 
také ručně. Při odeslání výdejky ve formátu PDF 
e-mailem POHODA upřednostní e-mail zadaný 
v dokladu. 

 novinka  Prostřednictvím nově přidané 
volby můžete prodejní ceny upravit na 
konkrétní částku.

 jak?  V dialogovém okně Přepočet 
prodejních cen vybraných zásob, které 
zobrazíte v agendě Zásoby pomocí povelu 
Záznam/Přecenění prodejních cen…, nejprve 
vyberte prodejní ceny, které chcete zahrnout 
do přepočtu. Pak zatrhněte volbu Upravit 
prodejní ceny na. Zpřístupní se pole, do kterého 

Vyřazená vozidla nebude POHODA nabízet pro vložení do knihy jízd a cestovních příkazů.

Do nového pole vyplňte místo, kde se uskutečnila platba konkrétního výdaje, který souvisí 
s pracovní cestou.

E-mailem můžete posílat už i výdejky, a to jednotlivě i hromadně.

POHODA může upravit prodejní ceny 
na konkrétní zadanou částku.
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zapíšete hodnotu v Kč, na jakou se vybrané ceny 
aktualizují.

 jak?  Pokud chcete také přecenit 
hodnoty slev a vedlejších cen na uvedenou 
částku, vyberte je ve výběru cen a zároveň zrušte 
výběr u volby Prodejní cena. Pro aktualizaci 
vybraných slev a vedlejších cen je důležité 
zatrhnout také volbu Zvolené slevy neodvozovat 
z prodejní ceny, ale také upravit.

 novinka  Při prodeji můžete zadávat vklady 
a výběry do provozních pokladen. POHODA 
Vám také kdykoliv zobrazí aktuální stav 
hotovosti  a cenin v pokladně. S novými 
funkcemi získáte lepší kontrolu nad tokem 
peněz přes jednotlivé pokladny a prodejní 
místa.

Agendy Prodejky a Kasa byly rozšířeny o nové 
typy záznamu, a to Vklad a Výběr. Při vkladech 
a výběrech nabízí POHODA jako formu úhrady 
pouze hotovost a cizí měnu. Do seznamu 
ti skových sestav byla také doplněna sestava 
Vklad a výběr hotovosti . Prodejky s typem 
Vklad nebo Výběr nevstupují do zaúčtování 
a můžete si pro ně nadefi novat vlastní číselnou 
řadu.

 jak?  Při založení nového záznamu 
v agendě Prodejky s typem záznamu Vklad nebo 
Výběr zadáte požadovanou hodnotu do pole 
Přijato nebo na záložce Úhrady dokladu. 

 jak?  Vklad či výběr hotovosti  můžete 
zadat i přímo v agendě Kasa, a to pomocí 
dialogového okna Vklady a výběry. Toto 
dialogové okno vyvoláte povelem Záznam/
Vklady a výběry, ikonou  nebo tlačítkem 
Vklad/Výběr hotovosti  na dotykovém displeji 
pod tlačítkem Funkce 2.

 jak?  V otevřeném dialogovém okně 
vyberete požadovaný typ operace a zadáte 
hodnotu vkladu nebo výběru. Do pole Poznámka 
můžete uvést důvod vkladu nebo výběru. Pokud 
zatrhnete volbu S ti skem, pak POHODA po 
dokončení dialogu kromě vytvoření záznamu do 
agendy Prodejky také automati cky vyti skne 
sestavu Vklad a výběr hotovosti . 

Soupiska Stav hotovosti  a cenin zobrazí aktuální 
stav prodejní pokladny k okamžiku sestavení. 
Soupisku je možné sestavit souhrnně za všechny 
uživatele a prodejní místa nebo pro konkrétního 
uživatele a kasy. 

 jak?  Aktuální stav pokladny zjistí te 
pomocí povelu Záznam/Stav hotovosti  a cenin, 
ikony  nebo tlačítka Stav hotovosti  a cenin na 
dotykovém displeji. Konkrétní kasu a uživatele 
vyberete v poli Kasa, resp. Uživatel. Zatržením 
volby Jednotlivě pro každou kasu, resp. 
Jednotlivě pro každého uživatele se zobrazí 

Při vkladu hotovosti  do pokladny, resp. výběru z pokladny vyberte odpovídající typ záznamu.

Tlačítka Vklad/Výběr hotovosti  a Stav hotovosti  a cenin jsou na dotykovém displeji schována 
ve skupině tlačítek Funkce 2.

Chcete-li, aby POHODA po 
dokončení vkladu, resp. výběru 
automati cky vyti skla sestavu Vklad 
a výběr hotovosti , zatrhněte volbu 
S ti skem.
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soupis hotovosti  a cenin pro každou kasu, resp. 
uživatele zvlášť na samostatný list.

Při zapracování této novinky došlo k úpravě 
ti skové sestavy Prodejka. Pokud máte tuto 
ti skovou sestavu uživatelsky upravenou, 
zobrazí se při prvním otevření sestavy 
upozornění s možností  aktualizace originálu 
nebo ponechání upravené sestavy.

REKLAMACE A SERVIS
 novinka  Prostřednictvím nového povelu 
jednoduše vytvoříte výdejku na servisní 
položky.

 jak?  Zapíše-li technik součástky, které 
bude potřebovat k opravě, přímo do agendy 
Servis, můžete všechny připravené položky 
najednou vyskladnit pomocí nového povelu 
Servis. Najdete ho v agendě Výdejky v nabídce 
Záznam/Přenos.

 novinka  Přijatou objednávku na servisní 
práce pohodlně překlopíte do servisního 
záznamu.

 jak?  Objednávku do servisního 
záznamu přenesete pomocí povelu Přijaté 
objednávky, který naleznete v agendě Servis 
v nabídce Záznam/Přenos.

 novinka  V poli Text můžete uvést bližší 
informace o reklamaci či opravě.

 novinka  Ve formulářích agend Reklamace 
a Servis přibyla pole Středisko, Činnost 
a Zakázka.

 jak?  V agendě Reklamace jste dříve 
vyplňovali středisko, činnost a zakázku na 
záložce Předmět reklamace. Nově tato pole 
najdete přímo ve formuláři agendy.

 jak?  V agendě Servis můžete střediska, 
činnosti  a zakázky vyplňovat nejen na záložce 
Položky servisu, ale nově i ve formuláři agendy.

Podle nově přidaných polí můžete jednodušeji 
provádět výběr záznamů.

 novinka  V servisních záznamech už 
také můžete pracovat s různými cenovými 
hladinami pro různé odběratele.

Při výběru skladových položek na záložku 
Položky servisu bude POHODA nabízet 
skutečné ceny zásob podle názvu zvolené 
prodejní ceny.

 jak?  Cenovou hladinu vyberete v poli 
Ceny v agendě Servis.

POHODA může vyti sknout 
soupisky s aktuálním 
stavem prodejní pokladny 
za jednotlivé kasy 
a uživatele na samostatné 
listy.

Nový povel, kterým vytvoříte výdejku na položky spojené s opravou, se nachází v nabídce 
Záznam/Přenos.

Jak servisním, tak i reklamačním záznamům můžete přiřazovat odpovídající středisko, činnost 
a zakázku.
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 novinka  Pro urychlení zápisu si můžete 
v agendě Reklamace a Servis vytvořit vlastní 
vzory reklamačních a servisních záznamů, 
tzv. šablony.

 novinka  Byly aktualizovány ti skové sestavy 
Potvrzení o přijetí  reklamace, Reklamační 
protokol, Reklamační list, Potvrzení o přijetí  do 
servisu a Servisní protokol.

PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE

 novinka  Pro účely monitorování a řízení 
veřejných fi nancí musí vybrané účetní jednotky 
předávat Pomocný analyti cký přehled. 
POHODA sestavení těchto výkazů podporuje.

Pro implementaci Pomocného analyti ckého 
přehledu (dále PAP) a související činnosti  jsou 
rozhodující zejména zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb. a vyhláška 
č. 383/2009 Sb., vždy ve znění pozdějších 
předpisů.

PAP se skládá ze tří skupin:

  Části  I-III obsahují údaje o vybraných 
synteti ckých účtech v detailním analyti ckém 
členění.

  Části  IV-IX obsahují údaje o charakteru 
přírůstků a úbytků na vybraných synteti ckých 
rozvahových účtech v detailním analyti ckém 
členění, tj. rozkládají celkový obrat na straně 
MD a DAL na předem defi nované kategorie 
změn vlivem transakcí, přecenění a ostatních 
změn objemu.

  Části  X-XIII detailněji rozkládají údaje 
uvedené v předchozích tabulkách v členění 
podle jednotlivých partnerů akti va/pasiva 
nebo jednotlivých partnerů transakce, popř. 
podle obojího.

Poprvé budou výkaz PAP příspěvkové organizace 
sestavovat za první pololetí  roku 2012. Termín 
k odevzdání je do 30. 7. 2012 a přijímají se 
výkazy pouze ve formátu XML.

 jak?  Výkaz PAP můžete vytvořit v agendě 
Účetnictví/Výkazy pro MF. Vyberete si typ Výkaz 
PAP a rok, za který budete data vykazovat. 
Uložením záznamu se automati cky otevře nová 
agenda, ve které postupně vyplníte požadovaná 
data výkazu. Navigační strom v levé části  agendy 
Vás provede jednotlivými částmi výkazu. V sekci 
Obecné nezapomeňte zadat období, za které se 
výkaz sestavuje, a vybrat způsob zaokrouhlování 
údajů.

 jak?  Pomocí připravených ti skových 
sestav si můžete zobrazit náhledy vyplněných 
dat.

Agendy Reklamace a Servis umožňují práci s šablonami.

Při zakládání výkazu PAP využijete novou položku ve výklopném seznamu pole Typ.

Vyplňováním výkazu PAP Vás provede navigační strom v levé části  agendy.
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Elektronické odesílání všech částí  výkazu 
a automati cké načtení dat do částí  I-III přinese 
některá z nejbližších aktualizací programu 
POHODA.

 novinka  Přijetí  a použití  účelových 
prostředků prokazují příspěvkové organizace 
pro kontrolní orgány prostřednictvím účelového 
znaku. POHODA jeho použití  umožňuje.

Ke každému účtu v agendě Účtová osnova 
můžete vyplnit číslo účelového znaku. Pokud 
budete ti sknout doklad včetně zaúčtování, 
zobrazí se tento údaj automati cky u účtu 
přiřazeného ke straně MD, resp. DAL.

 novinka  K dosavadním způsobům odesílání 
účetních výkazů příspěvkových organizací přibyl 
další způsob.

Tento způsob odeslání vyberete v případě, že na 
kraj musíte posílat data ve formátu XML.

 jak?  V Průvodci pro elektronické podání 
do CSÚIS zatrhnete volbu Krajský úřad – XML 
výkaz (IISPP). Průvodce zobrazíte prostřednictvím 
tlačítka Export do XML v agendě Účetnictví/
Výkazy pro MF.

XML
 novinka  Nyní můžete přesněji nastavit 
možnosti  importu zásob a adresáře pro případy, 
kdy aktualizační importní balíček obsahuje 
záznamy, které v původní databázi nejsou.

Pokud před aktualizačním importem neexistoval 
v programu POHODA odpovídající záznam, který 
měl být aktualizován, import se neprovedl. 
Nově můžete rozhodnout, zda má POHODA 
aktualizačním importem vytvořit nový záznam, 
nebo ho vůbec neimportovat:

a)  provede aktualizaci záznamů a v případě, že 
záznam v původní databázi nenajde, vytvoří 
nový – viz schéma I,

b)  provede aktualizaci záznamů a v případě, že 
záznam v původní databázi nenajde, import 
neprovede – viz schéma II.

 novinka  Při importu zásob a adresáře 
můžete provést aktualizaci záznamu.

Importem nových záznamů se v programu 
POHODA vytvářely nové záznamy, pokud 
však už v původní databázi byl nalezen stejný 
záznam, import nebyl proveden. Nově můžete 
rozhodnout, zda má POHODA existující záznamy 
aktualizovat:

a)  přidá nový záznam bez ohledu na stávající 
hodnoty – viz schéma III,

U jednotlivých účtů můžete kromě jiného vyplnit také odpovídající účelový znak.

Pokud posíláte na svůj 
krajský úřad účetní výkazy 
ve formátu XML, zvolte 
v průvodci elektronickým 
podáním třetí  typ 
komunikace.

Vzorové schéma I

Vzorové schéma II

Vzorové schéma III



Moje POHODA 11

b)  před přidáním nového záznamu provede 
kontrolu duplicity, a pokud nalezne stejný 
záznam, import neprovede – viz schéma IV,

c)  před přidáním nového záznamu nejprve 
provede kontrolu duplicity a v případě shody 
jej zaktualizuje – viz schéma V.

 novinka  Aktualizačním importem adresáře 
můžete aktualizovat také údaje na záložkách 
Dodací adresy a Bankovní účty.

 novinka  V agendě Adresář byl také upraven 
export bankovních účtů.

 novinka  XSD schéma agend Nabídky, 
Poptávky, Přijaté a Vydané objednávky, Vydané 
faktury, Vydané zálohové faktury, Výdejky 
a Ostatní pohledávky bylo rozšířeno o pole 
E-mail.

 novinka  Bylo upraveno zpracování prefi xu 
ve vstupním XML dokumentu.

 novinka  Bylo opti malizováno zpracování 
XML komunikace přes příkazový řádek.

 novinka  Pokud v agendě Globální 
nastavení/Adresář není zatržena volba Číslování 
zákazníků, zobrazí se v logu upozornění o 
neprovedení aktualizace z důvodu nečíslování 
zákazníků.

 novinka  Pokud XML import dokladu nemá 
nadefi novanou číselnou řadu nebo číselná 
řada zadaná v importovaném dokumentu 
není zadaná v programu POHODA, import se 
neprovede.

 novinka  U XML souboru bez nadefi nované 
předkontace se použije výchozí předkontace 
z agendy Uživatelské nastavení. 

 novinka  Pokud má importovaný doklad 
vazbu na adresář a zároveň je v XML defi nována 
dodací adresa, vloží se do dokladu dodací 
adresa z XML, nikoliv z adresáře programu 
POHODA.

Vzorové schéma IV

Vzorové schéma V

 novinka  Pokud vstupní XML dokument 
obsahuje vazbu na položky dokladu přes 
element <ID>, který je jednoznačný, bude 
prohledáván celý sklad bez ohledu na 
nastavené fi ltry na sklady.

 novinka  Pokud při importu převodky 
není u skladové položky vyplněné evidenční 
číslo, nedojde importem záznamu k jeho 
automati ckému doplnění.

 novinka  Při importu dokladu v cizí 
měně se částka načtená z XML zaokrouhlí 
matemati cky na 2 deseti nná místa.

 novinka  Při importu dokladu se skladovou 
položkou, která není na skladě, se nyní do 
výsledku zpracování vypíše informace, o jakou 
skladovou položku se jedná.

 novinka  Pokud je jednotková cena 
skladové položky zadaná přímo v XML 
dokumentu, nebude se zaokrouhlovat podle 
nastaveného zaokrouhlení cenové skupiny.

 novinka  Test na shodu IČ v balíčku 
s účetní jednotkou se provádí před načítáním 
dataPackItems.

 novinka  Při importu prodejek bez položek 
se již vyplňuje pole Přijato.

Snadný a rychlý přístup k zákonům

 sleva 50 %  pro uživatele programů POHODA, PAMICA a TAX www.winlex.cz
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OSTATNÍ
 novinka  S novou agendou můžete 
evidovat osoby zodpovědné za jednotlivé 
zakázky a reklamační a servisní záznamy. Tato 
evidence nepotřebuje agendu Personalisti ka, 
a tak ji oceníte zejména v případě, že 
používáte program POHODA ve variantě Jazz.

Dříve se v poli Odpovědná osoba v agendách 
Zakázky, Reklamace a Servis zobrazovali 
pouze zaměstnanci zavedení v agendě 
Personalisti ka. Nyní si můžete vytvořit vlastní 
seznam odpovědných osob. Pokud pracujete 
s variantou Jazz, pak se s pojmem „odpovědná 
osoba“ v této souvislosti  setkáváte poprvé, 
protože jste ho ve zmíněných agendách zatí m 
neměli.

 jak?  Agendu Odpovědné osoby 
naleznete v nabídce Nastavení/Seznamy. 
Po převodu účetní jednotky do verze 
Květen 2012 (případně pozdější, pokud tuto 
verzi vynecháte) se nová agenda automati cky 
předvyplní záznamy osob, jejichž jména už 
byla někdy v agendě Zakázky, Reklamace či 
Servis použita. Do agendy samozřejmě můžete 
kdykoliv přidávat další osoby podle potřeby. 

Při výběru odpovědné osoby v agendách 
Zakázky, Reklamace a Servis bude POHODA 
nabízet všechny osoby, u kterých není 
vyplněno datum odchodu.

 jak?  Chcete-li mít v agendě 
Odpovědné osoby všechny své zaměstnance, 
použijte povel Personalisti ka, který naleznete 
v nabídce Záznam/Přenos.

 jak?  Na záložce Záznamy v agendě 
Odpovědné osoby uvidíte seznam všech 
dokladů v agendách Zakázky, Reklamace 
a Servis, ve kterých fi guruje daná osoba. 
Kliknutí m myší nebo pomocí povelu Otevřít po 
sti sku pravého tlačítka myši nad daným 
záznamem se můžete přepnout do zdrojové 
agendy, kde rovnou uvidíte výběr dokladů 
vztahujících se k vybrané osobě.

 novinka  Obliba používání formátu PDF 
stále roste. A v programu POHODA je odeslání 
PDF dokumentu zase o kousek jednodušší. 
S novou ikonou v nástrojové liště odešlete 
výchozí sestavu ve formátu PDF e-mailem 
velmi rychle.

Nová ikona ušetří několik kliknutí  myší 
potřebných pro odeslání PDF souboru 
e-mailem přes dialogové okno Tisk.

 jak?  Po kliknutí  na ikonu  POHODA 
vytvoří výchozí ti skovou sestavu ve formátu 
PDF a podle nastavení v agendě Uživatelské 
nastavení/E-mailové služby mohou nastat 

Pro načtení odpovědných osob z agendy Personalisti ka použijte povel z nabídky Záznam/
Přenos.

V nové agendě na záložce Záznamy uvidíte, v kolika reklamačních a servisních záznamech, 
resp. zakázkách je daná osoba uvedená jako odpovědná osoba. Povelem z místní nabídky 
jednoduše otevřete výběr navázaných záznamů.

Nové tlačítko v nástrojové liště vyti skne výchozí sestavu do formátu PDF a přiloží ji 
k e-mailové zprávě.
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dvě situace: buď se otevře nová zpráva ve 
výchozím poštovním klientovi, nebo se zobrazí 
dialogové okno Odeslání e-mailu. V obou 
případech je PDF soubor už automati cky 
přiložen k připravené zprávě. Před samotným 
odesláním ještě můžete upravit e-mailovou 
adresu a přidat nebo upravit předmět a text 
zprávy.

 novinka  Zakázáním spuštění programu se 
již nemůže stát, že zatí mco bude 
administrátor program aktualizovat, některý 
z uživatelů ho omylem otevře.

Nová funkce dočasně znemožní uživatelům 
otevřít program POHODA. V průběhu 
platnosti  zákazu program otevře pouze 
uživatel, který zná heslo nastavené k danému 
zákazu.

Uživatelům, kteří jsou při nastavování 
dočasného zákazu už v programu přihlášeni, 
POHODA zobrazí upozornění o nutnosti  
ukončení programu. V upozornění zobrazí 
také důvod, který uvedl administrátor při 
nastavení zákazu. 

 jak?  V agendě Soubor/Účetní 
jednotky v nabídce Databáze najdete nový 
povel Zákaz spuštění programu… Povel 
zobrazí dialogové okno Zákaz spuštění 
programu, ve kterém uvedete důvod zákazu 
spuštění a jednorázové heslo. V poli Akti vní 
připojení uvidíte, kteří uživatelé momentálně 
s programem pracují. 

 jak?  Po provedení dané operace, 
např. aktualizaci programu, administrátor 
zákaz zruší, a to ve stejném dialogovém okně 
tlačítkem Zrušit.

 novinka  Bezpečnost programu POHODA 
je nyní ještě o něco vyšší. Pokud je akti vován 
systém práv, musí mít uživatel vždy zadané 
heslo pro přihlašování.

 jak?  Ve starších verzích programu se 
přístupová práva akti vovala vždy zadáním 
hesla administrátorovi. Nově systém práv 
zapnete i tlačítkem Akti vovat přístupová 
práva. Pokud nemá uživatel „admin“ zadané 
heslo, zobrazí se dialogové okno pro změnu 
hesla a uložením změn se akti vuje systém 
uživatelských práv. Tlačítkem Deakti vovat 
přístupová práva můžete systém práv zase 
vypnout.

 jak?  Pokud byla ve starší verzi 
přístupová práva akti vována, nemusel mít 
uživatel vyplněné heslo. Nově bude heslo vždy 
vyžadováno. Při pokusu o přihlášení uživatele 
bez hesla se zobrazí upozornění s možností  
změny hesla. V tomto případě nechte pole 
Staré heslo prázdné a zadejte jen nové heslo.

Zákaz spuštění programu se provádí nad účetními jednotkami. Patřičný povel se nachází 
v nabídce Databáze.

Bez znalosti  hesla nastaveného pro 
běžící zákaz spuštění programu se 
uživateli nepodaří program otevřít.

Pro ukončení zákazu spuštění 
programu slouží stejné povely 
a ikony jako pro jeho nastavení. 
V dialogovém okně však pro tento 
případ přibyde tlačítko Zrušit.

Tlačítka pro akti vaci a deakti vaci přístupových práv najdete na stejném místě v agendě 
Přístupová práva v profi lu administrátora.
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 novinka  S novými sloupci Vytvořeno 
a Uloženo okamžitě zjistí te, kdy byl konkrétní 
záznam vytvořen a naposledy změněn.

Sloupce Vytvořeno a Uloženo najdete ve 
většině agend programu POHODA.

 novinka E1  V řadě POHODA E1 je možné 
nově nastavit obnovu databáze pomocí 
automati ckých úloh.

 jak?  Obnovu databáze je možné 
nadefi novat k činnosti  typu Správa databáze 
v agendě Automati cké úlohy, kterou otevřete 
prostřednictvím povelu Databáze v agendě 
Účetní jednotky.

 novinka  Pole E-mail v agendě Adresář a ve 
všech dokladových agendách, které toto pole 
obsahují, bylo rozšířeno na 98 znaků.

 novinka  Pole Text v agendách Banka, 
Účetní, Peněžní a Nepeněžní deník bylo 
rozšířeno na 96 znaků.

 novinka  V agendě Výchozí stavy 
účtů můžete zadat výchozí hodnoty i pro 
podrozvahové účty.

 jak?  Agendu naleznete v nabídce 
Účetnictví/Počáteční stavy.

 novinka  Veškeré popisky ti skových sestav 
byly přeloženy do anglického jazyka.

V rozšíření POHODA English UI se popisky 
ti skových sestav zobrazují v anglickém jazyce.

 novinka  Byla přidána podpora nové verze 
databázového serveru SQL Server 2012.

Z nových sloupců ihned zjistí te, kdy byl záznam vytvořen a naposledy změněn.

Dialogová okna Tisk 
v anglickém uživatelském 
rozhraní jsou kompletně 
v angličti ně, včetně 
popisných textů 
k jednotlivým ti skovým 
sestavám.

INSTALACE VERZE KVĚTEN 2012
Tato verze je určena pro provoz na počítačích 
s operačními systémy Windows 7, Windows Vista 
SP1, Windows XP SP3 nebo Windows Server 2003, 
resp. 2008.

Novou verzi programu POHODA doporučujeme 
nainstalovat do stejného adresáře, v jakém máte 
nainstalovanou jeho předchozí verzi. Použijte buď 
instalaci staženou ze Zákaznického centra, nebo 
instalaci z CD.

Budete-li potřebovat pomoci s instalací nové verze 
programu POHODA, neváhejte kontaktovat naši 
zákaznickou podporu:

tel.:  567 117 711 
e-mail: hotline@stormware.cz

V průběhu instalace budete vyzváni k vyplnění instalačního čísla. Pokud jste 
používali verzi Leden 2012, mělo by toto číslo být předvyplněno. V případě, 
že se číslo nenačte automati cky, vyplňte jej ručně.

Instalační číslo naleznete:
–  na potvrzení o licenci a zákaznické podpoře, které bylo přiloženo 

k daňovému dokladu o koupi licence k programu POHODA 2012, 
resp. o koupi souboru služeb SERVIS 2012 k tomuto programu,

–  ve svém profi lu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc v sekci 
Licence.

Pokud vlastníte přídavné síťové a nesíťové licence, doplňky či rozšíření, 
najdete na odkazovaných místech i čísla k těmto licencím.

Při jakýchkoliv pochybnostech o platnosti  instalačního čísla/čísel 
kontaktujte naše obchodní oddělení (tel.: 567 112 612, e-mail: 
expedice@stormware.cz).

Řady POHODA SQL a POHODA E1 jsou 
připraveny na provoz na nové verzi SQL 
serveru, který společnost Microsoft  
uvolnila do prodeje letos v dubnu. 
O možnosti  zakoupení nového SQL serveru 
prostřednictvím společnosti  STORMWARE se 
dočtete na straně 26.
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Úpravy vzhledu a ovládání 
programu POHODA 

ZMĚNY V NABÍDCE ZÁZNAM
Přehled všech výraznějších změn najdete na druhé straně. V programu se můžete 
setkat i s několika dalšími změnami, které jsou však čistě „kosmeti cké“, např. povel 
Zaokrouhlit… je teď vyjádřen jako Zaokrouhlení… Změny tohoto druhu v přehledu 
nejsou.

NABÍDKA PŘENOS
Nová nabídka Přenos sdružuje povely, kterými můžete vstoupit do jiné agendy, vybrat 
patřičný doklad a přenést jej do aktuálně upravovaného záznamu. Nabídku Přenos 
najdete:

  v nabídce Záznam – seznam dostupných povelů (viz obrázek)
  v nástrojové liště – výklopný seznam dostupných povelů pod novou ikonou 

V obou případech obsahuje nabídka Přenos vždy všechny možnosti  přenosu, které 
věcně souvisí s danou agendou.

NABÍDKA DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 
V nabídce Účetnictví přibyla nová nabídka Daň z přidané hodnoty, která sdružuje 
agendy související s touto daní. Dosud byly jednotlivé agendy přístupné z různých míst, 
některé v nabídce Účetnictví, jiné v nabídce Nastavení. Teď jsou pro Vaši pohodlnější 
práci soustředěné na jednom místě. Některým z nich jsme pro přehlednost také drobně 
upravili název.

ZMĚNY V OSTATNÍCH NABÍDKÁCH
Část těchto změn souvisí s předchozím bodem, tedy s agendami k DPH. Nový název 
nebo jiné umístění dostalo ještě několik dalších agend a povelů. Vše v zájmu logického 
uspořádání programu a pro zjednodušení Vaší práce. Soupis všech těchto změn najdete 
na druhé straně.

Ukázka povelů sdružených do nabídky Záznam/Přenos 
v agendě Vydané faktury. Stejnou nabídku povelů 
obsahuje také ikona s výklopným seznamem v nástrojové 
liště.

Agendy vztahující se k DPH jsou přístupné z jednoho 
místa v nabídce Účetnictví. 

POHODA se neustále vyvíjí a je stále 
propracovanější. Postupně v ní přibývají další 
a další funkce a povely, a tí m se rozrůstá také 
menu. Chtěli jsme menu zpřehlednit, proto jsme 
program podrobili inventuře rozmístění povelů 
a agend v jednotlivých nabídkách. Ke zvažování, 
co ponechat a co a jak změnit, jsme přistupovali 
s jediným cílem: aby se Vám s Pohodou dobře 
pracovalo. Inspirovaly nás také Vaše podněty.

Verze Květen 2012 má po úpravách:

  přehlednější nabídku Záznam

  všechny možnosti  přenosu z jiných agend do 
vybraného záznamu pěkně pohromadě

  všechny agendy související s DPH na jednom místě

  přesnější názvy a rozmístění některých agend

  několik nových klávesových zkratek

Přehled změn najdete na druhé straně 
Potřebujete-li poradit, kontaktujte naši zákaznickou podporu:
tel.: 567 117 711, e-mail: hotline@stormware.cz



16 www.pohoda.cz

Dřívější názvy a umístění 
(do verze 10006)

Názvy a umístění 
od verze 10100

Soubor/Datová komunikace
změna pořadí agend v nabídce 
Soubor/Datová komunikace

Soubor/Kontrola uživatelských sestav Soubor/Kontrola sestav…

Soubor/Datová komunikace/Kasy…
Soubor/Datová komunikace/Kasy 
Offl  ine…

Nastavení/Systémové databáze
Soubor/Zálohování/Systémová 
databáze…

Nastavení/Registrace DPH v EU
Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/
Registrace DPH v EU

Nastavení/Seznamy/Členění DPH
Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/
Členění DPH

Nastavení/Seznamy/Kódy předmětu 
plnění

Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/
Předměty plnění

Adresář/Úkoly a upomínky Adresář/Úkoly

typ záznamu Upomínka typ záznamu Upozornění

Účetnictví/Přiznání DPH
Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/
Přiznání DPH

Účetnictví/Souhrnné hlášení
Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/
Souhrnné hlášení

Účetnictví/Přenesení daň. povinnosti 
Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/
Přenesení povinnosti 

Sklady/Kasa Online Sklady/Kasa

NOVÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY
Klávesová 
zkratka

Popis Odpovídající povel

CTRL+SHIFT+H
umožní odpočet zálohy 
výběrem ze zálohových faktur

Záznam/Přenos/Zálohové 
faktury ->

CTRL+SHIFT+K
otevře agendu Kasa 
pro hotovostní prodej

Sklady/Kasa

CTRL+SHIFT+J
otevře agendu Prodejky 
pro hotovostní prodej

Sklady/Prodejky

PŘEHLED ZMĚN V NABÍDCE ZÁZNAM
Každá agenda už ze své podstaty potřebuje jinou kombinaci povelů. V následující 
tabulce jsou měněné povely bez ohledu na to, ve kterých agendách se používají. 
Abyste jednoduše našli to, co potřebujete, seřadili jsme povely abecedně podle 
jejich dřívějšího (dosavadního) označení, na které jste zvyklí. Povely soustředěné 
do nabídky Záznam/Přenos jsou ve zvláštní tabulce napravo.

PŘEHLED ZMĚN V OSTATNÍCH NABÍDKÁCH
Agendy, nabídky, povely či typ záznamu, kterým se mění název nebo umístění, 
jsou v tabulce seřazené podle dosavadního umístění v hlavní nabídce zleva 
doprava. Přehled začíná změnami v nabídce Soubor.

Dřívější označení povelů 
(do verze 10006)

Označení a umístění povelů 
od verze 10100

Editace/Sdružovat položky Sdružování položek

Export do ISDOC… Komunikace/Export do ISDOC…

Export pohledávek pro ČS…
Komunikace/Export pohledávek pro 
ČS…

Export pohledávek pro KB…
Komunikace/Export pohledávek pro 
KB…

Odpočet zálohy Ruční odpočet zálohy

Otevřít zdrojový doklad Zdrojový doklad

Přidat slevu… Sleva…

Textový režim zásob Odložený výdej

Uhrazeno přes platební terminál Platební terminál

Vystavit daňový doklad Daňový doklad

Vystavit opravný daň. doklad Opravný doklad

PŘEHLED POVELŮ 
V NABÍDCE ZÁZNAM/PŘENOS
Tato tabulka obsahuje seznam povelů, které teď najdete v nabídce Záznam/
Přenos. I v této tabulce jsou povely seřazeny abecedně podle jejich dřívějšího 
(dosavadního) označení.

Dřívější označení povelů 
(do verze 10006)

Označení a umístění povelů 
od verze 10100

Bankovní účty -> Přenos/Bankovní účty ->

Cenové skupiny -> Přenos/Cenové skupiny ->

Inventurní seznamy -> Přenos/Inventurní seznamy ->

Kniha jízd -> Přenos/Kniha jízd ->

Komponenty -> Přenos/Komponenty ->

Likvidace -> Přenos/Likvidace ->

Likvidace výběrem -> Přenos/Likvidace výběrem ->

Nabídky -> Přenos/Nabídky ->

Položky servisu -> Přenos/Položky servisu ->

Položky výrobku -> Přenos/Položky výrobku ->

Položky z výdejky -> Přenos/Položky z výdejky ->

Poptávky -> Přenos/Poptávky ->

Prodejky -> Přenos/Prodejky ->

Převod -> Přenos/Převod ->

Přijaté faktury -> Přenos/Přijaté faktury ->

Přijaté objednávky -> Přenos/Přijaté objednávky ->

Příjemky -> Přenos/Příjemky ->

Příjmový pokladní doklad -> Přenos/Příjmový pokladní doklad ->

Servis -> Přenos/Servis ->

Sklady -> Přenos/Sklady ->

Upomínkovat Přenos/Vložit úkol 

Výdajový pokladní doklad -> Přenos/Výdajový pokladní doklad ->

Vydané faktury -> Přenos/Vydané faktury ->

Vydané objednávky -> Přenos/Vydané objednávky ->

Výdejky -> Přenos/Výdejky ->

Vzájemný zápočet -> Přenos/Vzájemný zápočet ->

Zálohové faktury -> Přenos/Zálohové faktury ->

Závazky -> Přenos/Závazky ->
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POHODA BI zabodovala

www.pohoda-bi.cz

S trochou nadsázky můžeme říci, že v prvním čtvrtletí  si pro sebe podstatnou 
část pozornosti  ukrojila POHODA BI. Naše řešení pro analýzu a reporti ng dat toti ž 
uspělo hned ve dvou soutěžích.

V lednu se stalo fi nalistou soutěže IT produkt roku 2012, kde získalo ocenění v kategorii podnikový 
soft ware. Tuto soutěž vyhlásila už pošesté redakce časopisu Computerworld. Znovu byly vyzdviženy 
zajímavé soft warové produkty, které se díky svým funkcím a vlastnostem významně odlišují od své 
konkurence.

V březnu se POHODA BI přihlásila o slovo zase. V presti žní soutěži Microsoft  Awards 2012 úspěšně 
zaútočila na první místo v kategorii Data Management a Business Intelligence. Do bitvy na poli IT 
implementací jsme přihlásili řešení Reporti ng a performance management ve společnosti  SEMIX 
PLUSO pomocí řešení POHODA BI.

Odbornou porotu zaujala hlavně snadná implementace a replikovatelnost, stejně jako nízké 
náklady a jednoduchá ovladatelnost. Při tom všem jsme však zachovali všechny principy Business 
Intelligence a využili nejmodernější technologie od pořadatele soutěže, společnosti  Microsoft .

Nejen tí mto vítězným projektem POHODA BI dokazuje, že otázce analýz, reportů a controllingu se na 
profesionální úrovni a naprosto bez obav může věnovat i segment malých a středních fi rem.

Více informací o soutěžích 
najdete na našich 
internetových stránkách:

Zajímá Vás, díky čemu POHODA BI 
vyhrála? Co našemu zákazníkovi 
vlastně přinesla? Zalistujte a přečtěte 
si na stranách 24 a 25 případovou 
studii, kterou jsme pro Vás připravili 
ve spolupráci s fi rmou SEMIX PLUSO.

Za společnost STORMWARE převzal vítězné ocenění Microsoft  Awards Winner obchodní ředitel Ing. Karel Nekuža (na snímku vpravo).
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Všechny položky menu, na které jste si už zvykli, zůstávají 
zachovány a nemusíte je hledat někde jinde. Na svém místě 
zůstaly také aktuality ze světa STORMWARE Offi  ce, jen jsme je pro 
Vás trochu vylepšili. Grafi ka se pak dotkla i přehledu vydaných 
aktualizací.

Nově si přímo odsud můžete procházet databázi FAQ, tedy 
nejčastější otázky a odpovědi k našim programům, a doslova na 
jedno kliknutí  vstoupíte do galerie s videonávody. Co právě řeší 
naši uživatelé mezi sebou? Diskutovaná témata teď uvidíte na první 
pohled. 

Opomenout nemůžeme ani náš internetový obchod. I ten se 
už může pochlubit novým designem. Jeho vzhled jsme celkově 
zmodernizovali, oživili a navrhli tak, aby ladil s našimi internetovými 
stránkami.

Zákaznické centrum 
a e-shop mají novou tvář

V těchto dnech jsme dokončili úpravy našeho Zákaznického centra. Změny 
jsou tu hlavně proto, abychom Vám usnadnili přístup k informacím i práci 
s našimi programy. Nový design tak s sebou přináší nové prvky, uspořádání i zdroje 
informací.

Pokud chcete dostávat prakti cké informace 
pro práci s našimi produkty přímo do 
své e-mailové schránky, nepřehlédněte 
v Zákaznickém centru sekci Zpravodaje. 

18 www.pohoda.cz

ovýmmii i 
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Zákon o DPH: Co se změnilo a jaké 
novinky nás ještě čekají?

Kódy předmětu plnění vyplníte v agendě Účetnictví/Daň z přidané 
hodnoty/Členění DPH.

Při vystavování faktury v tomto režimu vyberete požadované členění 
se zkratkou UDpdp, resp. UKpdp. V tomto případě nebude vyčíslena 
hodnota DPH a částky vstoupí na řádek 25 daňového přiznání.

Na faktuře se objeví text, že se jedná o přenesení daňové povinnosti  
podle § 92a zákona o DPH, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Rekapitulace bude obsahovat 
informaci o výši základu daně v základní, resp. snížené sazbě DPH.

DUBNOVÁ NOVELA 2011

 Zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění ZDPH:

  Od 1. 1. 2012 došlo k podstatnému rozšíření „tuzemského 
reverse charge“, kdy u zdanitelných plnění v ČR mezi plátci 
přiznává DPH příjemce plnění (odběratel). Reverse charge se 
od roku 2012 začal vztahovat i na poskytnutí  stavebních nebo 
montážních prací (viz § 92e ZDPH).

Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH („ZDPH“), se v uplynulých dvanácti  měsících 
dočkal šesti  novelizací. Většina změn nabyla účinnosti  již v dubnu 2011 
a s počátkem roku 2012, jiné si ještě počkají do roku 2013, resp. až na 
leden 2015. Připravili jsme pro Vás přehled všech změn v této oblasti , aby Vám 
nic důležitého neuniklo.
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  Této novince, v praxi nyní hodně diskutované a problemati cké, 
jsme se již dříve věnovali v článku DPH ze stavebních 
a montážních prací od 1. 1. 2012, který naleznete na našich 
webových stránkách (www.stormware.cz/dph-ze-
stavebnich-a-montaznich-praci-od-1-1-2012/).

NOVOROČNÍ „SAZBOVÁ“ NOVELA

Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH a další čtyři 
související zákony:

  Zhruba polovina ze 42 novelizačních bodů a deseti  přechodných 
ustanovení nabyla účinnosti  1. 1. 2012, a na tu se nyní 
zaměříme. Zbytek týkající se sjednocení sazeb daně na 17,5 % 
bude účinný od 1. 1. 2013. S ohledem na díru v rozpočtu se však 
diskutuje o výraznějším růstu sazeb, případně o jednotné sazbě 
daně.

  Stěžejní novinkou od roku 2012 je zvýšení spodní (tzv. snížené) 
sazby z 10 % na 14 %. Přechodná ustanovení řeší úplatu 
v roce 2011 a uskutečnění plnění v roce 2012 (14 % se zdaní jen 
doplatek). Řeší také možnost zdanění vodného, stočného a tepla 
do konce roku 2011 zvlášť sazbou 10 %.

Při vyúčtování uhrazených záloh z roku 2011 využijete historické 
sazby DPH.

  Defi nice „dlouhodobého majetku“ byla pro výkladové potí že 
rozšířena o technické zhodnocení.

  U oprav daně z důvodu změn ceny týkajících se více zdanitelných 
plnění v cizí měně je možno použít nejen původní kurz, ale také 
kurz prvního dne kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod 
opravy.

  Namísto dosavadních neurčitých náležitostí  opravného dokladu 
„odpovídajících původnímu dokladu“ se uvádí jejich konkrétní 
výčet – obchodní fi rma, sídlo a DIČ obou subjektů a evidenční 
čísla dokladů.

  Z pouhého metodického stanoviska Ministerstva fi nancí se 
zjednodušení hromadných oprav vícero plnění dostává do 
zákona. Není tak již třeba přesně vypisovat původní čísla dokladů 
a individuální změny cen. Postačí, když na opravném daňovém 
dokladu budou původní plnění vymezena jednoznačně určitelně, 
a rozdíly základů daně mohou být vyčísleny souhrnně za všechna 
tato plnění.

  Byla doplněna zapomenutá dokladová podmínka odpočtu daně 
u fi kti vně úplatného plnění z ti tulu uvedení dlouhodobého 
majetku vytvořeného vlastní činností  do užívání pro „smíšené 
účely“ ve smyslu § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH. Nemá-li plátce 
daňový doklad, může nárok prokázat jiným způsobem.

  Vypouští  se omezující podmínka, podle níž nešlo náhradním 
způsobem (v souladu s daňovým řádem) prokázat na daňovém 
dokladu chybějící DIČ nebo údaje rozhodné pro výpočet daně.

  Zákon doposud neuváděl výčet situací, v nichž má plátce 
povinnost/možnost provést vyrovnání odpočtu daně podle 
§ 77. Nově již stanoví, že použití m pro jiné účely se rozumí 
případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně: 

a) v plné výši a při použití  majetku má jen krácený či žádný 
 nárok na odpočet,

b) v krácené výši a při použití  nároku odpočtu nemá, nebo 
 má plný nárok.

  Novela zakazuje mnohdy spekulati vní úpravu odpočtu daně 
u dlouhodobého majetku, který plátce původně pořídil pro 
neekonomické (soukromé) účely, a posléze účel jeho použití  
změnil.

  Zákonodárci napravili opomenutí , kdy lhůta pro úpravu odpočtu 
staveb byla 10 let, ale u technického zhodnocení staveb jen 
5 let. Od roku 2012 zde již platí  jednotná lhůta 10 let. Ovšem 
podle přechodného ustanovení se změna bude týkat až 
technického zhodnocení pořízeného po 1. 1. 2012.

  Speciální pravidla úpravy odpočtu daně při prodeji nebo jiném 
typu dodání zboží a při poskytnutí  služby se z § 78a odst. 6 
dostávají v podrobnější právní úpravě do nového ustanovení 
§ 78d ZDPH.

  Do volného ustanovení § 103 ZDPH se dostává „zvláštní 
ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud 
nestanovenou daň“. Pro DPH toti ž nestačí obecné pravidlo § 167 
daňového řádu o tom, že zajišťovací příkaz může být vykonatelný 
již oznámením daňovému subjektu. Proto čistě pro účely DPH 
dochází k citelnému zpřísnění – hrozí-li nebezpečí z prodlení, 

Agenda Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přenesení povinnosti  Vám 
umožní sestavení přílohy s přehledem zdanitelných plnění v tomto režimu 
i její odeslání.

Nové sazby DPH s platností  od 1. 1. 2012 naleznete v agendě Nastavení/
Legislati va.
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je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný již okamžikem jeho 
vydání. Přičemž má správce daně pouze učinit pokus vyrozumět 
vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího 
příkazu a sepsat úřední záznam.

  Příjemce zdanitelného plnění ručí od roku 2012 také za daň 
nezaplacenou dodavatelem z tohoto plnění, pokud je úplata za 
toto plnění:

a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná 
 od obvyklé ceny, nebo 

b) poskytnuta zcela nebo zčásti  bezhotovostním převodem 
 na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
 tuzemsko.

DUBNOVÁ NOVELA 2012

Zákon č. 375/2011 Sb. mění 120 zákonů v souvislosti  se zákonem 
o zdravotních službách:

  Nabyl účinnosti  1. 4. 2012, přičemž ZDPH se týká pět 
novelizačních bodů.

  Tři předcházející zákony č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, č. 373/2011 Sb., o specifi ckých zdravotních službách, 
a č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zavádějí 
pojmově i obsahově novou právní úpravu zdravotních služeb. 
V dotčených 120 předpisech se kvůli zajištění vzájemné 
návaznosti  a dosažení terminologické jednoty upravují pojmy 
z oblasti  poskytování zdravotních služeb. 

  Stěžejní změnou ZDPH je nová defi nice zdravotní služby, která je 
osvobozena od daně bez nároku na odpočet: „Zdravotní službou 
se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle zákona 
upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem 
zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem 
nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.“ Čímž 
se již ocitly mimo osvobození kosmeti cké a plasti cké lékařské 
zákroky, rozbory krve pro zjištění hladiny alkoholu atp.

  Pokud se plátce DPH tato novinka bytostně týká, neměl by 
přehlédnout obsáhlou a poměrně dobře sepsanou metodickou 
pomůcku vydanou Generálním fi nančním ředitelstvím, kterou lze 
najít na webu České daňové správy ( htt p://cds.mfcr.cz/cps/rde/
xbcr/cds/Informace_zdravotnictvi_4_2012.pdf).

NOVELA KVŮLI FINANČNÍ SPRÁVĚ

Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění 28 zákonů v souvislosti  se 
zákonem o Finanční správě ČR:

  Nabude účinnosti  až 1. 1. 2013, dvě výjimky již od 1. 1. 2012, 
přičemž jedna z nich se týká DPH.

  Předcházející zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, 
od roku 2013 dokončí transformaci systému správců daně, 
což se opět nemohlo obejít bez novelizace balíku souvisejících 
předpisů. Jako orgány Finanční správy ČR budou existovat 
Generální fi nanční ředitelství (GFŘ), Odvolací fi nanční ředitelství 

a fi nanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními 
složkami státu. GFŘ je podřízeno Ministerstvu fi nancí, Odvolací 
FŘ bude podřízeno GFŘ, a fi nanční úřady budou podřízeny 
Odvolacímu FŘ. Účetní jednotkou bude pouze GFŘ, ostatní složky 
pod ním budou jen jeho vnitřními organizačními jednotkami. 
Pro správu bank, pojišťoven a velkých fi rem (s obratem přes 
2 mld. Kč) bude určen Specializovaný fi nanční úřad.

  Jediná avizovaná novinka v ZDPH účinná již od 1. 1. 2012 se 
týkala místní příslušnosti  „skupiny“ podle § 93a ZDPH. Díky 
tomu se může skupina více osob, které jsou kapitálově či 
jinak spojené, pro účely DPH považovat jako celek za jednoho 
plátce, za něhož navenek jedná zastupující člen. Pro usnadnění 
správy daní se v návaznosti  na nově zřízený tzv. Specializovaný 
FÚ doplňuje, že je-li zastupujícímu členu skupiny příslušný 
Specializovaný FÚ, je současně příslušný i skupině.

  Zbývajících pět změn ZDPH si počká na dokončení Finanční 
správy ČR do 1. 1. 2013. Přičemž půjde jen o terminologické 
změny vyvolané vznikem nové fi nanční soustavy Česka a jejího 
nového středního článku - Odvolacího fi nančního ředitelství. 
Konkrétně budou v ZDPH stávající FÚ pro Prahu 1 a FÚ 
Brno I nově nahrazeny FÚ pro hlavní město Prahu a FÚ pro 
Jihomoravský kraj.

VZDÁLENÁ NOVELA

Zákon č. 458/2011 Sb., o změně 72 zákonů souvisejících se 
zřízením jednoho inkasního místa:

  Nabude účinnosti  až 1. 1. 2015, vyjma několika ustanovení 
účinných od 1. 1. a 1. 4. 2012 (netýká se ZDPH). Ovšem 
Ministerstvo fi nancí již avizovalo snahu o dřívější nabytí  
účinnosti , a to od roku 2014.

  DPH se týkají čtyři novelizační body a jedno přechodné 
ustanovení, z nichž nejvýznamnější zajisté bude snížení limitu 
obratu pro povinnou registraci z 1 milionu Kč na 750 000 Kč za 
dvanáct měsíců. Aktuálně se diskutuje ještě výraznější snížení 
limitního obratu na 450 000 Kč.
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Od letošního března se naše řešení 
POHODA BI rozrostlo ještě o novou 
variantu Lite. Tuto novinku jsme pojali jako 
„krabicový produkt“. To znamená, že ji 
můžete po instalaci ihned používat bez 
dodatečných úprav. Žádné dlouhé přípravy 
ani nasazování na několik etap. I přes tato 
zjednodušení můžete nadále využívat 
Microsoft  Excel a díky SQL Serveru 2008 
R2 Standard, který varianta Lite pro svůj 
provoz potřebuje, pracujete se špičkovými 
technologiemi společnosti  Microsoft . 

Instalace zdarma a rychle
Jakoby tu někdo mávnul kouzelnou hůlkou. 
Něco podobného si budete říkat, až 

přijde řada na samotnou instalaci. Během 
dopoledne Vám specializovaný technik vše 
nastaví a odpoledne už můžete vytvářet 
své analýzy a reporty. (Více informací 
a podmínky pro bezplatnou instalaci 
varianty POHODA BI Lite najdete na 
www.stormware.cz.)

Výsledky fi rmy přehledně a přesně
Z našich scénářů Účetnictví a Sklady 
jsme do varianty Lite vložili funkce, které 
vyhovují zejména menším a středním 
fi rmám. A to se příjemně odrazilo 
i v její pořizovací ceně. Uživatelé s ní 
mohou stejně jako v jiných, mnohem 

Klíčové fi nanční přehledy potřebuje každá 
fi rma, i ta malá. POHODA BI Lite Vám je 
dodá za pár minut.

Noříte se do tabulek, zjišťujete náklady a výnosy středisek, vyhledáváte čísla 
o každé zásobě, a to i za nějaký ten rok zpátky. Všechno porovnáváte a několikrát 
kontrolujete. V momentě, kdy máte report hotový, už přitom nastává čas přípravy 
dalšího. „Kdyby to šlo občas víc zlehka a rychleji,“ je slyšet z mnoha fi rem, a čím dál 
častěji i z těch menších. A proto je tu nová POHODA BI Lite.

Představte si, že máte každé ráno k dispozici jasný 
a aktuální přehled o své fi rmě. Představte si, že 
ho můžete kdykoliv změnit v programu Microsoft  
Excel podle svých potřeb a sledovat právě to, co 
je pro Vaši fi rmu klíčové. Představte si, že také Vy 
používáte variantu POHODA BI Lite.

Nástroje pro pokročilou analýzu a reporti ng dat 
najdete v naší nabídce už od loňského roku, kdy 
jsme představili produkt POHODA BI se scénáři 
Účetnictví, Sklady a Doklady. Tímto řešením jsme 
hned od začátku zacílili na společnosti , které 
už analýzy a reporti ng ve velkém využívaly, ale 
potřebovaly uspořit čas, který tomu věnovaly. 
Některé zásadní reporty měly toti ž k dispozici 
v týdenních nebo měsíčních intervalech. 
POHODA BI jim začala poskytovat čerstvá data 
každý den a navíc daleko přehledněji.

POHODA BI LITE

  Analýzy a reporty ihned po instalaci

  Ekonomické a obchodní výsledky napříč více roky

  Vyhodnocování podle jednotlivých středisek, zakázek a činností 

  Nadefi nované šablony nejčastěji používaných reportů

  Práce v intuiti vním prostředí Microsoft  Excel

  Úspora času pro všechny uživatele

  Zákaznická podpora STORMWARE

DALI JSME BUSINESS INTELLIGENCE DO KRABICE

22 www.pohoda.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Důležité informace zobrazuje dashboard. 
K dispozici ho můžete mít každý den a vždy Vám 
předloží výsledky, na které byste měli zaměřit 
pozornost v první řadě.

Moje POHODA 23

Potřebujete vidět všechny výnosy a náklady za uplynulý měsíc? Jak si vedlo 
konkrétní středisko v posledních šesti  měsících? Kde máte nejvyšší náklady? 
V jediném reportu můžete vidět klíčové výsledky hned z několika úhlů.

Z galerie stylů a vzhledů si můžete vybírat i to, jak výsledky uvidíte. 
Nastavené barevné škály fungují podobně jako semafor a pomohou 
Vám s orientací v jednotlivých číslech. Na první pohled uvidíte, kde 
jsou rizika a jakým hodnotám máte věnovat aktuální pozornost. 

robustnějších řešeních, analyzovat ekonomické 
a obchodní výsledky napříč více obdobími 
a vyhodnocovat střediska, zakázky i jednotlivé 
činnosti . Připravili jsme funkce pro analýzu 
skladových zásob, konkrétních účtů nebo 
nákladů. Oproti  ostatním scénářům POHODA BI 
umožňuje varianta Lite analýzu dat jen jedné 
fi rmy (IČ).

DÍKY ŠABLONÁM MÁTE 
Z PŮLKY HOTOVO
Při rozhodování a plánování obchodních 
strategií, nebo když zjišťujete, proč se nějaká 
zakázka ocitá v červených číslech, chcete 
vidět aktuální výsledky okamžitě. Do varianty 
Lite jsme proto připravili šablony nejčastěji 
používaných reportů, které se dají využít 
v každém podnikatelském oboru.

I tady ovšem platí , že co fi rma, to originál, a ne 
všechny se řídí podle stejných ukazatelů. Na 
různé požadavky a změny zadání, polí či fi ltrů 
jsou POHODA BI Lite a Microsoft  Excel dobře 
připraveni, a tak si můžete šablony libovolně 
upravovat podle svého. Vytváření zcela nových 
reportů je tu potom samozřejmostí .

Chcete se dozvědět ještě více?

Přečtěte si, jak POHODA BI Lite pomůže v praxi
www.stormware.cz/pohoda/business-intelligence/priklady-z-praxe/

Navšti vte náš bezplatný seminář POHODA BI 
www.stormware.cz/pohoda/business-intelligence/seminar/

VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE 
VIDĚT, VÁM UKÁŽE EXCEL

Každý, kdo se někdy setkal s aplikací Microsoft  Excel, 
zvládne naše reporty hned i bez školení. Ať už budete 
vyhodnocovat účetní, nebo skladové informace, pokaždé 
se budete pohybovat v prostředí tohoto známého 
kancelářského programu. Všechna čísla, resp. data, která si 
POHODA BI Lite načte ze systému POHODA, Vám prezentuje 
v konti ngenčních tabulkách a grafech.



24 www.pohoda.cz

PŘÍPADOVÁ STUDIE:

SEMIX PLUSO
Chuť a nadšení pro co nejlepší pečivo

O společnosti  SEMIX PLUSO
Společnost SEMIX PLUSO, spol. s r. o., je ryze česká výrobní 
potravinářská společnost. Na trh vstoupila v roce 1995 jako výrobce 
směsí, náplní a přípravků pro pekaře a cukráře a svůj sorti ment 
postupně rozšiřovala. Disponuje unikátním výrobním zařízením, 
které zpracovává zrniny tak, že v nich zůstávají zachovány minerální 
látky a živiny. Dnes s jejími výrobky pracují pekárny, restaurace 
a jídelny. Dostávají se i ke konečným spotřebitelům, ať už pod 
značkou SEMIX - Zdravý život, nebo privátními značkami. SEMIX 
dokončuje mnohamilionovou investi ci do technologie úpravy 
a zpracování máku. Stane se tak jedním z největších zpracovatelů 
máku v Evropě.

www.semix.cz
www.zdravyzivot.com

Vstupní požadavky
Značka SEMIX se zrodila z nadšení a na počátku si musela vystačit 
opravdu s málem. Počet odběratelů se zvětšoval, z pár stovek 
kilogramů směsí se brzy staly ti síce, nabídka se rozšiřovala 
a bylo zapotřebí najít program na účetnictví, sklady a mzdy. 
Společnost svůj stále se rozšiřující sorti ment rozdělila do čtyř divizí, 
postupně také vznikaly dceřiné společnosti  na Slovensku, v Polsku 
a Maďarsku. Zvyšoval se tlak na centrální řešení a opti malizaci 
nákupu surovin, výroby a distribuce. V každé z těchto oblastí  
se toti ž zpracovává velké množství dat a příprava podkladů pro 
operati vní rozhodování vyžadovala stále více času a úsilí několika 
zaměstnanců.

Řešení
 Informační systém POHODA E1: síťová verze POHODA E1 

Komplet NET5 + 15 přídavných síťových licencí POHODA E1 
Komplet CAL, celkem tedy 20 počítačů

 POHODA Business Intelligence: scénáře POHODA BI Sklady 
a POHODA BI Účetnictví, další scénář připravený na zakázku; 
rozšíření POHODA BI IČ1 pro třetí  subjekt

Microsoft  SQL Server 2008 v rámci Royalty Licensing modelu: edice 
Standard, licence pro server a celkem 24 klientů

Počet uživatelů: 20 uživatelů systému POHODA, 4 uživatelé řešení 
POHODA BI

Další soft ware STORMWARE Offi  ce:

 Daňová přiznání TAX: varianta Standard pro 1 počítač

POHODA vstoupila do života společnosti  SEMIX PLUSO pár let po 
jejím založení. Její úspěšné uplatňování při zpracování účetnictví 
a mezd i vedení skladové evidence na jedné straně a dostupnost 
slovenské verze na straně druhé vedly k tomu, že se POHODA začala 
používat také ve slovenské dceřiné společnosti .

Někdy v roce 2009 se však nad programem POHODA ve společnosti  
SEMIX PLUSO začalo trochu zatahovat. Účetnictví a další 
evidence dělala pořád dobře, ale horší bylo vytváření různých 
reportů a controlling. V jednotlivých společnostech a divizích 
se toti ž zpracovávalo takové množství dat, že se jejich společné 
vyhodnocování stávalo čím dál tí m náročnější. Navíc šlo o data 
z různých oblastí , od nákupu surovin přes výrobu až po distribuci, 
a tí m pádem velmi různorodého charakteru.

Ručním zpracováváním reportů mohly být důležité přehledy 
aktualizovány pouze v týdenních, a v některých oblastech dokonce 
až v měsíčních cyklech. Se stejným prodlením s dostupností  
aktualizovaných reportů se potýkala i oblast fi nančního 
controllingu. Buď společnost prostě neměla aktuální data 
potřebná pro operati vní řízení a rozhodování, nebo muselo být 
k jejich aktualizaci vynaloženo nepřiměřeně velké úsilí několika 
zaměstnanců.

Pak se však objevila POHODA BI a všechny mraky se postupně 
rozplynuly. Prvotní požadavky v podobě nahlížení na veškerá 
historická data všech společností , do všech vedených skladů 
a záznamů v účetnictví, ale i konsolidace výsledků pro účely 
reporti ngu a controllingu, naplňovaly z velké části  už základní 
scénáře řešení POHODA BI, tedy scénáře Sklady a Účetnictví. SEMIX 
PLUSO však měl i další, nadstandardní požadavky.
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Společnosti  toti ž interně používají vlastní parametr, tzv. nákladovou 
cenu, a vlastní metodiku pro vyčíslení zisku v závislosti  na vstupních 
surovinách, použitých recepturách, balení a distribuci vlastních 
výrobků. Z toho se odvíjí specifi cký způsob počítání a porovnávání 
ziskovosti  a dalších výkonových ukazatelů. Také měli poměrně 
jasnou představu o podobě výstupů a požadovali speciální typy 
reportů. Řešením byly scénář a reporty vytvořené na zakázku.

Po nasazení POHODA BI si některé tabulky uživatelé stále ještě 
zpracovávali ručně. Prostě pro jistotu, a aby si ověřili, že se mohou 
na řešení POHODA BI spolehnout. Zakrátko se přesvědčili, že 
POHODA BI jim stejné výstupy připraví mnohem rychleji, a tak 
s ručním dolováním dat skončili.

Podle jednatele Michala Čižmára má společnost SEMIX PLUSO 
poměrně přesně spočítáno, jak se jim POHODA BI vyplácí: „Díky 
denním aktualizacím dat pracujeme se zaručeně čerstvými 
informacemi pro strategické i operati vní rozhodování. Na jejich 
základě se nám podařilo opti malizovat mnoho pracovních postupů 
ve všech divizích a dceřiných fi rmách. První přínosy v podobě 
konkrétních využitelných informací jsme přitom vnímali ihned po 
nasazení tohoto řešení. S ročním odstupem nám vychází tato čísla: 
úspora 28 hodin měsíčně pro top manažery a 40 hodin měsíčně 
u manažerů na úrovni středního managementu. Investi ce do 
samotného řešení POHODA BI se nám vráti la během 6 měsíců.“

1999
  oslovení dodavatele systému, předprodejní konzultace, 

rozhodnutí  o implementaci ekonomického systému 
POHODA

2007
  přechod na informační systém POHODA SQL, nyní E1

Podzim/zima 2010
  účast na konferenci k řešení POHODA BI
  konzultace o možnostech nasazení řešení POHODA BI 

a obnově infrastruktury
  analyti cká schůzka pro specifi kaci řešení

Jaro 2011
  instalace základních scénářů Účetnictví a Sklady, napojena 
česká POHODA

  dodání zakázkového scénáře na speciální výpočet ziskovosti  
vlastních výrobků

  zaškolení uživatelů v aplikaci Microsoft  Excel
  příprava zakázkových reportů

Léto/podzim 2011
  napojení dat ze Slovenska (slovenská POHODA) a Polska
  konsolidace dat za všechny zpracovávané ekonomické 

subjekty
  příprava zakázkových reportů za všechny zpracovávané 

ekonomické subjekty

Harmonogram

S projektem zavádění řešení POHODA BI ve 
společnosti  SEMIX PLUSO jsme vyhráli soutěž 

Microsoft  Awards 2012 v kategorii Data 
Management a Business Intelligence.
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Na začátku letošního dubna zahájila společnost Microsoft  
prodej nové verze databázového stroje SQL Server 2012. 
Připravila jej celkem v sedmi edicích, včetně bezplatné edice 
Express. Zároveň ohlásila ukončení prodeje verze SQL Server 
2008 R2 v multi licenčních programech.

Nový SQL Server 2012 můžete v edici Standard, která je již 
tradičně edicí určenou pro obsluhu základních databázových 
funkcionalit a možností  BI, od června zakoupit i u STORMWARE. 
Když ho toti ž koupíte k produktům STORMWARE Offi  ce 
přímo u nás, zaplatí te za něj méně. Oproti  pořízení u jiného 
dodavatele na každé klientské licenci ušetříte více než polovinu 
ceny a na serverové licenci dokonce více než 20 ti síc korun.

Se stávající verzí tohoto databázového stroje se zatí m 
neloučíme. Díky partnerství se společností  Microsoft  
můžeme SQL Server 2008 R2 k našim programům dodávat 
do března 2014. Od letošního června tedy v našem ceníku 
najdete tyto položky:

Nový SQL Server 2012 
už i u STORMWARE. A opět výhodněji.
Microsoft  představil novou verzi SQL serveru. Společnost STORMWARE jej bude 
nabízet od června. Předchozí SQL Server 2008 R2 však z naší nabídky nemizí.

Označení Typ licence Cena

SQL Server 2008 R2 Standard Runti me serverová licence s jednou přístupovou licencí 2 450 Kč

SQL Server 2008 R2 Standard CAL Runti me klientská přístupová licence 2 450 Kč

SQL Server 2012 Standard Runti me serverová licence s jednou přístupovou licencí 2 950 Kč

SQL CAL 2012 Runti me klientská přístupová licence 2 950 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Na obou verzích SQL serveru, 2008 R2 i 2012, je možné provozovat 
následující produkty STORMWARE Offi  ce:
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Daňový kalendář pro červen – červenec 2012

Zdroj www.mfcr.cz

ČERVENČERVEN

pondělí 11. 6. spotřební daň splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15. 6. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

středa 20. 6. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  a z funkčních požitků

pondělí 25. 6.

spotřební daň

splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za květen 2012

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené naft y a ostatních 
(technických) benzinů za květen 2012 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané 
hodnoty

daňové přiznání a daň za květen 2012

souhrnné hlášení za květen 2012

energeti cké daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2012

ČERVENEC

pondělí 2. 7. daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2012

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává 
a předkládá daňový poradce

úterý 10. 7. spotřební daň splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. 7. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí  2012

pátek 20. 7. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  a z funkčních požitků

středa 25. 7.

spotřební daň

splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2012

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené naft y a ostatních 
(technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané 
hodnoty

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí  a za červen 2012

souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí  2012

energeti cké daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2012

úterý 31. 7. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2012
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SRPEN

čtvrtek 9. 8. spotřební daň splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 20. 8. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  a z funkčních požitků

pátek 24. 8. spotřební daň splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. 8.

spotřební daň

daňové přiznání za červenec 2012

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené naft y a ostatních 
(technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané 
hodnoty

daňové přiznání a daň za červenec 2012

souhrnné hlášení za červenec 2012

energeti cké daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012

pátek 31. 8.

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012

daň z nemovitostí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

pondělí 10. 9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17. 9. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň

čtvrtek 20. 9. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  a z funkčních požitků

pondělí 24. 9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z lihu) 

úterý 25. 9.

spotřební daň

daňové přiznání za srpen 2012

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené naft y a ostatních 
(technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané 
hodnoty

daňové přiznání a daň za srpen 2012

souhrnné hlášení za srpen 2012

energeti cké daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2012

Daňový kalendář pro srpen – září 2012

Zdroj www.mfcr.cz

JIHLAVA
Za Prachárnou 45
586 01 Jihlava
tel.: 567 112 612
e-mail: info@stormware.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Hradební 853/12
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 585 015
e-mail: hradec@stormware.cz

PRAHA
U Družstva Práce 94
140 00 Praha 4 Braník
tel.: 224 941 057
e-mail: praha@stormware.cz

LIBEREC
Humpolecká 108/3
460 01 Liberec
tel.: 483 310 989
e-mail: liberec@stormware.cz

BRNO
Vinařská 1a
603 00 Brno
tel.: 541 242 048
e-mail: brno@stormware.cz 

PLZEŇ
náměstí  Míru 10
301 00 Plzeň
tel.: 371 650 333
e-mail: plzen@stormware.cz

OSTRAVA
Železárenská 4
709 00 Ostrava
tel.: 596 619 939
e-mail: ostrava@stormware.cz

OLOMOUC
Šlechti telů 21
783 71 Olomouc
tel.: 588 003 300
e-mail: olomouc@stormware.cz 

POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ STORMWARE



POHODA Business Intelligence (BI) je revoluční řešení 
z produkce společnosti  STORMWARE určené všem 
fi rmám, které používají ekonomicko-informační systém 
POHODA, bez ohledu na jejich velikost a výši obratu.

více na www.pohoda-bi.cz

Mensa České republiky

Mensa ČR sdružuje přes 2 400 členů ve dvanácti  místních skupinách 
a několika desítkách zájmových skupin. Kromě akcí pro své členy, jako 
jsou přednášky, exkurze (do insti tucí, továren, elektráren, laboratoří), 
teambuildingové akti vity, celostátní setkání, soutěže, hry aj., věnuje 
zvláštní pozornost podpoře rozvoje talentu a nadání dětí :

  je zřizovatelem Mensa gymnázia – gymnázium pro nadané děti  sídlí 
v Praze – www.mensagymnazium.cz,

  organizuje soutěž Logická olympiáda – určena dětem od první třídy 
ZŠ až po poslední ročník středních škol – děti  soutěží v logických 
úlohách, kde nerozhodují naučené znalosti , ale logika, rozum, bystrost 
a kreati vní přístup – www.logickaolympiada.cz,

  zakládá Kluby nadaných dětí  – odpolední kroužek pro děti , který 
rozšiřuje jejich obzory prostřednictvím zajímavých exkurzí, přednášek, 
her a soutěží, 

  provozuje program NTC pro školky – systém učení dětského 
mozku – www.mensantc.eu,

  pořádá letní campy – temati cké, pobytové i příměstské campy,

  podporuje školy, které se zaměřují na rozvoj nadání a intelektu.

Být členem Mensy znamená možnost rozšiřovat si obzory, navštěvovat 
zajímavá místa, včetně těch, na která se běžně nedostanete, setkávat 
se se zajímavými lidmi s podobnými zájmy a s významnými osobnostmi 
při různých přednáškách a exkurzích. Členem Mensy se může stát každý, 
kdo dosáhne v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím 
psychologem IQ vyšší než 130. Test můžete absolvovat ve věku od 5 let.

MENSA ČESKÉ REPUBLIKY
Španielova 1111, 163 00 Praha 6

www.mensa.cz

Mensa je mezinárodní nezisková organizace sdružující lidi s IQ mezi horními 
dvěma procenty populace. Má přes 115 000 členů ve sto zemích světa. Cílem 
Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat 
výzkum vlastností , znaků a využití  inteligence a vytvářet sti mulující, intelektuální, 
přátelské a společenské prostředí.

IQ mezi horními
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