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Oddíl I.1 Informační servis

Vážení uživatelé,

Jsme  rádi,  že  Vám po  uplynulém čtvrtletí  můžeme nabídnout  již  sedmé 
vydání  našeho magazínu PREMIER system journal,  v němž bychom Vám chtěli 
představit  aktualizovanou verzi  programu PREMIER system s označením 10.5b, 
kterou charakterizuje celá škála nových funkcí a možností.

Od Nového roku jsme aktivně pracovali na mnoha oblastech programu, jako 
např.  funkce  otevírání  více  nezávislých  databázových  prostředí  nebo  graficko-
elastické zobrazování (viz. novinky – nové režimy). Také jsme realizovali mnoho 
Vašich  námětů  uvedených  v centrálním  reklamačním  registru  na  internetu  a 
samozřejmostí je legislativní pružnost.

Při úpravách programu jsme také mysleli na bezpečnost dat a komfortnější 
možnost zpětné kontroly činnosti zaměstnanců, kteří jsou často velmi vynalézaví 
při  úmyslu neoprávněně se obohatit. V tomto vydání proto naleznete i kapitolu 
„Boj  proti  vnitropodnikové  kriminalitě“,  která  zahrnuje  i  poznatky  větších 
obchodních společností, kde rizika selhání lidských zdrojů jsou největší.

Veškeré  novinky  uvedené  v tomto  vydání  jsou  součástí  již  Vámi 
předplaceného upgrade 2005. Verzi 10.5b je možné si automaticky aktualizovat 
funkcí PREMIER update, popř. si zdarma objednat instalační CD.

Věříme, že novými funkcemi usnadníme a zpříjemníme práci většině z Vás, 
neboť  se  vyskytují  téměř  v celém  programu  (sklady,  účetnictví,  controlling, 
majetek, zakázky, mzdy,...). Velice si ceníme i Vašich námětů a reklamací, které 
nyní můžete jednodušeji zadávat přes hlavní obrazovku (viz. obrázek vlevo), čímž 
program vlastně tvoříte Vy sami.

 Boleslav Buzek

projekt manager
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Legislativní změny

Změny ve mzdách

Jelikož došlo k podstatné změně ve výpočtu daňové povinnosti zaměstnanců, kteří 
mají  vyživované  dítě  –  zavedení  tzv.  „Daňového  zvýhodnění“,  doporučujeme  všem 
uživatelům aktualizovat svůj program pomocí funkce „Premier update“ z internetu, popř. 
si nechat zaslat instalační CD.

Několik důvodu proč tak učinit nyní:

a) V měsíci  lednu 2005 byl uveřejněn pokyn D 274 týkající se zkrácených pracovních 
úvazků a neodpracování části měsíce pro účely přiznání daňového zvýhodnění s vazbou na 
minimální mzdu.

b) Došlo k vyjasnění situace týkající se zahrnování „daňového bonusu“ do potvrzení o 
čisté mzdě pro účely výpočtu dávek soc. podpory. Daňový bonus nepatří do čisté mzdy 
vykazované pro tyto účely.

c) Byla dokončena funkce „Hlídání sražené částky“ – pokud bude tato zaškrtnuta, program 
sám ukončí srážení této srážky v případě, že již bylo sraženo více, než je zadáno v poli 
„celkem srazit“.

d) Dopracována evidence dětí - k zaměstnanci je nyní možno zapsat libovolný počet dětí.

e) Ve mzdových položkách přibyla možnost nastavit srážku pro Odbory tak, aby se do 
čisté mzdy nepočítalo daňové zvýhodnění - změnu si musí provést uživatel.

f) Pokud mělo dítě nad 18 let a při zpracování mezd se objevilo hlášení - nebylo tomuto 
dítěti započítáno daň. zvýhodnění. Nyní má toto hlášení pouze informativní charakter a 
daň. zvýhodnění je vždy přiznáno.
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g) Byla doplněna nová sestava Přihlášek / Odhlášek na OSSZ závazná od 1.7.2005 (možno 
používat již nyní, do poloviny roku 2005 plánujeme také předávání v elektronické podobě 
jako u ELDP).

h) Plně funkční komunikace při odesílání ELDP. (externí komunikační program pracující 
se systémem premier si můžete objednat za 890,- Kč bez DPH)

Pro ty, kdo si ještě nestáhli aktualizovaný manuál ke mzdám:
http://www.prem.cz/supp_pack.asp

Změny v majetku

Jak zohlednit v evidenci majetku legislativní změny od 1.1.2005
 
1) změna odpisových sazeb - hromadný přepočet daňových odpisových plánů lze provést 
přes horní menu Majetek - Hromadný propočet daňových odpisů při změně v legislativě - 
Propočet provést od: 1.1.2005.
Pokud  je  na  kartách  zatrženo  "Mají  úč.  odpisy  kopírovat  daňové  odpisy?",  pak 
automaticky dojde i k přepočtení účetních odpisových plánů.
 
2) nová odpisová skupina 1a - u majetku, který od 1.1.2005 patří do skupiny 1a, je nutno 
provést  tento  postup:  v  seznamu majetku  nastavit  ukazatel  na  příslušnou kartu  - horní 
menu Majetek - Změna odpisové skupiny - do kolonky "Nová odpisová skupina" zadat 
hodnotu 10, do kolonky "Propočet provést od:" zadat 1.1.2005.

Tento postup platí i obecně pro přeřazení majetku z jedné odpisové skupiny do jiné.
 
3)  navýšení  daňového odpisu v 1.  roce odpisování -  nový zákon o daních z  příjmů 
stanoví možnost zvýšení daňového odpisu v 1. roce odpisování o 10, 15 nebo 20 procent. 
Pokud v Premieru zadáváme nový majetek,  pořízený po 31.12.2004,  pak toto navýšení 
odpisu je možno zadat  do příslušného políčka (vedle volby pro rovnoměrný/zrychlený 
odpis).  Naopak  u  těchto  majetků  není  aktivní  volba  "Nový HIM dle  §34",  neboť  dle 
nového zákona již reinvestiční odpočet není možný.
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Změny v DPH

V tomto  odstavci  budeme  pouze  stručně  informovat  o  změnách  s odkazem  na 
příslušný paragraf zákona. Nové popř. změněné kódy DPH (např. import/export se zemí 
mimo  EU)  již  většina  nastaveny  má,  ostatní  jej  nepoužívají.  Podrobněji  rozebereme 
způsob zaokrouhlování DPH na desetihaléře, kde od 01.01.2005 došlo v zákonu ke „skryté 
změně“, dále doporučení při dosud nevyjasněném používání pevných kursů.

Zaokrouhlování DPH

Daň  na  výstupu  je  počítána  tzv.  metodou  „zdola“,  tj.  při  výpočtu  bude  plátce 
vycházet z ceny bez daně, pak je možné zvolit jednu ze tří možností, kterou právní úprava 
platná  od  1.1.2005  nabízí,  tj.  vypočtenou  daň  na  výstupu  nezaokrouhlovat  nebo 
zaokrouhlit na desetihaléře nebo padesátihaléře.

Nový zákon o DPH §28, odst. 2, písmeno l (jako Luděk) a další paragrafy mluví o 
jiném  způsobu  zaokrouhlování  daně.  Tj.  zaokrouhlovat  na  desetihaléře  nebo 
padesátihaléře (tj. nově). Ale nově se nemluví o zaokrouhlování pouze směrem nahoru! Tj. 
zaokrouhlování  by  se  mělo  provádět  ve  smyslu  zákona  o  správě  daní  a  poplatků,  tj. 
matematicky nahoru nebo dolů.

Používání pevných kursů měn vs. evidence DPH

V minulém  roce  uveřejnilo  ministerstvo  financí  na  internetu  možnost  používání 
pevných kursů pro přepočet DPH z cizích měn, pokud je plátcem účetní jednotka. Účetní 
kursy a kursy pro výpočet DPH tak byly shodné a přesně korespondovaly na účetnictví 
(výnosy, účty 343 atd.). Tento článek byl z internetu stažen, a byl vydán nový zákon, který 
již ale nehovoří o této možnosti. 

Než  se  situace  plně  vyjasní,  nebude  v  Premier  systemu  realizována  úprava  pro 
pořizování druhého kursu. Nabízí se např. toto náhradní řešení při používání rozdílných 
kursů pro DPH:
 
1. zápis faktury:
Běžným způsobem, ale bez DPH např. (nákupy od neplátců, jako před vstupem do EU)
kurs: pevný
př.: EUR 100.000, MD = "111", kód DPH 10 - 0 %
 
2. zápis předpisu pro DPH
Zde se doporučuje vytvořit "fiktivní" JCD (může být v jiné dokladové řadě)
Do  saldokontního  účtu  lze  zadat  cokoliv  (např.  321).  Tento  účet  se  do  účetnictví 
nepromítne.
Do položky zadat hodnotu zboží s účtovacím předpisem Z (neúčtovaný základ DPH) + 
příslušný kód DPH
kurs: dle celnice nebo ČNB 
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př.: EUR 100.000, MD = "Z", kód DPH 17 - zboží z EU, základní sazba
(tento zápis nebude vstupovat do účetnictví, bude pouze podkladem pro DPH)

Sazby DPH u staveb, bytů a nebytových prostor od roku 2005

Novely zákona o DPH přinesly pro rok 2005 širokou škálu změn. Mnohé z nich se týkají 
sazeb daně u staveb, bytů a nebytových prostor.
Přehled změn: 
- Mění se sazby daně při převodu nedokončených rodinných domů a nedokončených bytů 
z 19 % na 5 %. 
- Rozšiřují se možnosti uplatnění sazby daně 5 % u dodání bytu. 
- Rekonstrukce, modernizace a opravy nebytových prostor ve stavbách pro bydlení nově 
podléhají sazbě daně 19 %. 
- Úplnou novinkou je snížená sazba daně 5 % u výstavby, rekonstrukce, modernizace a 
oprav staveb pro sociální bydlení.

podrobněji § 47 a 48 zákona o DPH

Změny ustanovení týkajících se dovozu zboží po 1. lednu 2005 
V Zákoně DPH novelou od 1.1.2005 došlo  k více  zásadním změnám,  především 

týkající se dovozu zboží podle § 23, do daňového přiznání se nám dostaly řádky 260,265 a 
360,365,  které  je  nutno nastavit  také v systému.  Změny nastaly  taktéž v § 38 odst.  1 
týkající se dovozu. Za zmínku stojí odst. 1 písm. a) „Do základu daně při dovozu zboží 
podle § 20 je součet – základů pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků a taktéž 
vedlejších  výdajů  vzniklých  do  prvního  místa  určení  v tuzemsku“.  Tady  vzniká  řada 
problémů se správně určenou výší základu daně vyměřeného celním úřadem. Zde bychom 
chtěli  upozornit  uživatele  našeho  systému,  že  tento  základ  daně,  který  již  je  vyčíslen 
v české měně přes interní doklad, dostanou do přiznání k DPH. 

Dle  našich  informací  se  v této  fázi  chybuje  a  poplatníci  mají  zde  tendenci 
přepočítávat kurz k tomuto datu také na příslušné faktuře, která je našim závazkem, pozor 
na §73 odst. 3. 

U  pořízení  zboží  z jiného  členského  státu  platí  obdobná  pravidla.  Největším 
problémem je snad určit datum, ke kterému je možno správně přepočítat fakturu v cizí 
měně podle §25 odst. 1. Zákon nám umožňuje dvě možnosti – ke dni vystavení daňového 
dokladu anebo k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží 
pořízeno – ale co když k vystavení daňového dokladu dojde později, nebo se doklad někde 
zdrží,  to  již  zákon  neuvádí.  Takže  k použití  kurzu  platí  zásadní  pravidla,  která  nám 
pomůžou se  správně orientovat  v dané  problematice  a  tím je  den vystavení  daňového 
dokladu anebo k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží 
pořízeno. 

U dodání nových dopravních prostředků - §4 odst. 3 platí podmínka, že byl dodán 
do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km. Jiná 
obecná pravidla neplatí. Tady nezáleží, zda se jedná o plátce či neplátce, obecná podmínka 
je ta, že je vždy povinnost přiznat daň u toho kdo je pořizovatel a odvádí daň. Musím 
splnit svou povinnost. Pozor toto odvádí i občan nepodnikatel. 
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U  třístranného  obchodu  kdy  je  možno  použití  zjednodušeného  postupu  se  tato 
hodnota uvádí pouze evidenčně a do řádku 810 pořízení zboží a řádku 815 prodej zboží 
formou třístranného obchodu. Toto plnění nespadá do žádného jiného součtového řádku 
v daňovém přiznání. Povinnost je však uvést toto  do souhrnného hlášení – kód plnění 2. 
Toto program PREMIER vyplňuje automaticky.

Zákon o správě daní  a poplatků

Žádost o prominutí příslušenství daně se může prodražit 

Přijetím nového zákona o správních poplatcích se při podávání žádostí o prominutí 
daně,  resp.  příslušenství  daně  změnila  nejen  výše  poplatků,  ale  i  jejich  předmět.  Tato 
skutečnost může mít zásadní vliv na to, zda se daňový subjekt rozhodne žádost podat či 
nikoliv.
         O prominutí daně si může daňový subjekt požádat správce daně v souladu s § 55a 
zákona o správě daní a poplatků. Toto ustanovení ve své podstatě umožňuje podat dvě 
různé žádosti: 

1.      Prominutí daně pro nesrovnalost daňových zákonů. V tomto případě nemusí daňový 
subjekt žádat o prominutí příslušenství k této dani, protože podle ustanovení § 58 zákona o 
správě daní a poplatků příslušenství daně s výjimkou pokut sleduje osud daně, a dojde-li k 
prominutí daně, pak přímo ze zákona dochází současně i k prominutí příslušenství této 
daně. Takových žádostí však není mnoho. 
2.      Prominutí příslušenství daně pro odstranění tvrdosti. V tomto případě lze žádat o 
prominutí příslušenství daně ze stejného důvodu jako u daně samé. Je lepší podat rovnou 
žádost o prominutí daně. K prominutí daně či jejího příslušenství může dojít v kterémkoliv 
stadiu daňového řízení. Nový zákon o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.) je účinný pro 
řízení  ve věci  předmětu  poplatku,  které  bylo zahájeno po 15.  lednu 2005.  K naprosto 
zásadní změně dochází u podání žádosti o prominutí daně. Toto podání žádosti nově již 
nepodléhá správnímu poplatku. 

Podle části  I položky 1 písm. c) sazebníku správních poplatků, který je přílohou 
nového zákona o správních poplatcích, je stanoven poplatek za podání žádosti o prominutí 
příslušenství daně na 1 000 Kč, tj.  pětinásobek dosavadní výše. Poplatky se podle této 
položky vybírají za každou daň, za každé zdaňovací období (u DPH bylo později změněno 
na  kalendářní  rok,  čímž  byla  odstraněna  přílišná  tvrdost  zákona)  a  za  každý  daňový 
subjekt,  kterých se  žádost  nebo návrh týká.  Dále  se  poplatek  vybírá  za  každé  daňové 
rozhodnutí, kterého se žádost daňového subjektu týká, jde-li o daň dědickou, daň darovací 
nebo daň z převodu nemovitostí nebo o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z 
nemovitosti).  
          Nově je předmětem poplatku i podání žádosti o prominutí příslušenství daně v 
případě, kdy toto příslušenství činí trojnásobek nebo méně sazby poplatku. To znamená, 
že poplatku podléhá jakékoliv podání žádosti o prominutí příslušenství daně bez ohledu na 
to,  jaká je  výše tohoto příslušenství.  Bylo opomenuto  zpoplatnění  žádosti  k  prominutí 
příslušenství daně, která je příjmem státních fondů. Tj. není předmětem poplatku podání 
žádosti o prominutí příslušenství daně na dani silniční. 
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Jak ušetřit peníze při investicích do výpočetní techniky

V současné době se bez počítačů a počítačových programů neobejde žádná firma. 
Moderní doba nás vtáhla do kolotoče neustálého upgradování, záplatování, aktualizací a 
modernizací.  Naše stávající programy se mění za novější,  zvládající více a více věcí a 
obhospodařující stále větší a větší množství informací. V průměru asi tak jednou za čtyři 
roky přichází situace, kdy naše počítače přestanou držet s našimi programy krok. Práce u 
počítače se změní ve zkoušku naší trpělivosti a je nutné nakoupit silnější a rychlejší stroje. 
Cestou  ven  z  tohoto  začarovaného  kruhu  by  mohla  být  technologie,  kterou  Vám teď 
chceme představit.

Technologie, která tu je již dlouho ještě z doby sálových počítačů, kdy k jednomu 
výkonnému stroji  bylo  připojeno  několik  „obrazovek  a  klávesnic“  -  terminálů.  Nápad 
převedený do dnešní podoby funguje zjednodušeně tak, že k jednomu silnému počítači – 
terminálovému serveru  se  připojují  ostatní  „slabé“  počítače  –  terminálové  stanice.  Na 
terminálovém serveru se pro každého uživatele vytvoří virtuální počítač, jehož obrazovka 
se přenáší po síti nebo internetu na obrazovku terminálové stanice a zpět od stanice tečou 
údery klávesnice a pohyb myši.

Náš starý a slabý počítač najednou obživne a běhá jako zamlada – vždyť taky jeho 
jediným úkolem je  zobrazit  obraz  na  monitoru.  Rychlost  a  výkon  zpracování  je  pak 
limitován pouze výkonem našeho terminálového serveru,  protože,  ač  sedíme u našeho 
starého počítače, pracujeme vlastně na serveru.

Rozhodnete-li se pro toto řešení, znamená to, že peníze, které byste utratili za nákup 
nových  počítačů  investujete  do  nákupu  serveru.  Tady  doporučujeme  nešetřit  a  koupit 
opravdu výkonný server. Cena takového serveru bude v rozsahu 70-100 tisíc korun, cena 
operačního systému severu Windows 2003 Server okolo 20tisíc korun, cena terminálové 
licence pro každého uživatele á 2 tisíce korun. Na stanice pak stačí nainstalovat program 
„Připojení ke vzdálené ploše“,  který najdete i  na našich stránkách, Windows XP tento 
program již obsahuje.
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Úspora tohoto řešení se projeví i při rozšiřování sítě, kdy nemusíte kupovat další 
nový počítač, ale stačí jenom tzv. tenký klient.

Tenký klient je v podstatě krabička s klávesnicí, myší a obrazovkou, která se po 
zapnutí připojí k terminál serveru. Nemá žádný harddisk, CD mechaniku, větrák, nic, co 
by se točilo, hučelo a opotřebovávalo se. Jeho životnost je při slušném zacházení prakticky 
neomezená. Má v sobě integrovánu zvukovou kartu, flash disk a několik USB portů, přes 
které lze,  v případě potřeby,  externí  harddisk či  CD mechaniku nakonec taky připojit. 
Jejich cena se pohybuje od 8-16 tisíc korun včetně nainstalovaných operačních systémů 
(doporučujeme s Windows XP).

Největší kouzlo používání tenkých klientů spočívá v tom, že veškerý software je 
nainstalován pouze jednou na terminál serveru. Tím se velmi podstatně zjednoduší údržba 
a správa celého systému – staráme se vlastně jen o jeden počítač - server.

 
Protože mezi serverem a stanicí teče relativně malé množství dat, lze celkem slušně 

pracovat i na stanici, která je připojena k terminál serveru přes internet. Vzdálené sklady, 
pobočky firmy, ekonom na pracovní cestě, klient,  kterému je na serveru zpracováváno 
účetnictví, ti všichni mají možnost se připojit přes internet a zpracovávat nebo si prohlížet 
aktuální data.

Program Premier má zabudovánu plnou podporu pro tento nový způsob přístupu. 
Související články naleznete i ve vydání magazínu č. 5.

Článek je psán v obecné rovině, nezmiňuje se o souvisejících důležitých tématech, 
jako  jsou  zálohování  dat,  zabezpečení  serveru,  zálohování  napájení  apod.,  proto  se 
rozhodně  před  vlastní  realizací  obraťte  na 
odborníky  s  vypracováním  konkrétního  projektu 
pro Vaši firmu.

Rekapitulace výhod použití tenkého HW klienta:
 dlouhodobě  nižší  náklady,  tenký  klient  se 

nemusí min. 10 let obměňovat
 snadnější  síťová  údržba,  výrazně  lepší 

ochrana  proti  virům,  napojení  na  server  i 
přes internet, vyšší rychlost !

 plnohodnotná  práce  všech  aplikací  (MS 
Word, MS Excel, Internet, E-mail, Premier)

 bezhlučný  chod  (nemá  větrák),  nižší 
spotřeba energie.

Většina  dodavatelů  HW  včetně  výrobců  se  o 
tenkých HW klientech z komerčních důvodů moc 
nezmiňuje.  Přišli  by  tím  o  pravidelné  kupování 
nových PC...
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Tenký klient od firmy HP
(podrobněji viz. www.hp.cz – Desktopy a 

pracovní stanice – tencí klienti)

http://www.hp.cz/


Boj proti vnitropodnikové kriminalitě 

Jako reakce na rostoucí počet požadavků na zajištění kontroly a bezpečnosti dat 
ze  strany  neoprávněných  zásahů  uživatelů,  byla  v programu  implementována  funce 
„vyhledání podezřelých operací“ .

Lidské selhání je nejpravděpodobnější v  obchodních firmách, proto zde uvádíme 
nejčastější  možné  „krádeže“.  Ty  mohou  především  vzniknout  pokud  dáte  svým 
zaměstnancům možnost měnit nebo mazat záznamy. Co pak může nastat:

1) Zaměstnanec příjme peníze za doklad, který pak vymaže.
2) Doklad nahradí/přepíše jiným dokladem.
3) Změní částku na dokladě (např. vymaže nějakou položku).
4) Využívá-li  se  systém slev  k odběrateli,  příjme  zaměstnanec  např.  tržbu od 

zákazníka,  který  nemá slevu,  následně změní  doklad na  partnera,  kterému 
přísluší sleva. Rozdíl v částce před slevou a po slevě si pak ponechá. Toto je 
nejskrytější,  tedy  nejnebezpečnější  způsob  krádeže,  neboť  stavy  zásob 
souhlasí.

Prevence  proti  výše  uvedeným  machinacím  je  dát  zaměstnanci  pouze  právo 
přidávat doklady. To má však negativní dopady, kdy např. zákazník nemá dostatek peněz a 
něco si rozmyslí vrátit nebo vyměnit. Zdržuje se pak výrazně práce, v obchodě se tvoří 
fronty.

Druhou  možností  je  ponechat  práva  upravovat  doklady  a  sledovat  tzv. 
„Podezřelé operace“.  Ty mají  pomoci odhalit  případné “podezřelé operace“.  Vyhledání 
podezřelých operací lze v modulu „Správce-přehled událostí-podezřelé operace“ (Novinka 
verze  10.5b).  Novinkou  je  i  možnost  prohlížení  událostí  přímo  na  dokladu  (pravým 
tlačítkem myši).
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Novinky ve verzi 10.5b

Nová verze PREMIER system 10.5b se vyznačuje především podporou multitaskových 
funkcí  a  graficky-elastickým  zobrazováním.  Z  horní  lišty  lze  kdykoliv  plnohodnotně 
spouštět  skladové karty, partnery, karty zakázek atd. Využití  je široké,  např. přidávání 
majetku přímo z deníku nebo hlavní knihy, editace partnerů z faktur, prohlížení/změny 
skladových  karet  při  zápisu  výdejky,  hlídání  aktuálních  kreditů  odběratele  při  tvorbě 
výdejky atd. Na liště se nachází i tlačítko "Nové okno", kterým lze rychle spouštět další 
seance programu PREMIER (bez nutnosti dalšího logování). V kombinaci s elastickým 
zobrazováním lze uspořádat více oken vedle sebe.Využití je taktéž široké, např. na části 
obrazovce se pracuje s deníkem a na druhé je otevřena hlavní kniha. Paralelně lze otevřít 
až 6 oken.

Lišta obsahující multitaskové funkce. Přístupná je permanentně.

Lišta se nezobrazuje při grafickém rozlišení 800x600, popř. nižším (starší monitory) a 
to  z důvodu  nedostatku  místa  na  obrazovce.  Multitaskové  funkce  lze  v tomto  případě 
kdykoliv vyvolat přes horní menu nebo pamatováním a stiskem příslušné horké klávesy 
(viz. obr.).
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Podpora graficko-elastického zobrazování. Dle potřeby lze najednou libovolně otevřít a 
uspořádat několik oken systému PREMIER.

Modernizace seznamu skladových karet

Možnost změny skladu je nyní umístěna přímo ve skladových kartách, umožňuje tak 
uživateli rychlý přesun na skladové karty jiného skladu. Zde se taky připravuje možnost 
sledování  tzv.  „Transfér  zóny“,  což bude možnost  sledování  otevřených převodů mezi 
sklady a dále „výrobní zóna“, tedy materiál nacházející se ve výrobě nebo na rozpracované 
zakázce.

V  seznamu  skladových  karet  byla  doplněna  možnost  strukturálního  zobrazení 
skladových karet. Stromově lze takto nejdříve zvolit příslušné členění, např. „Sortiment -> 
karta“, přičemž má uživatel  možnost  pak hledat karty jen ve zvoleném sortimentu.  Na 
obrazovce pak jsou zobrazeny jen karty zvoleného sortimentu, což značně zpřehledňuje 
celý sklad. Procházením sortimentů se pak interaktivně mění pravá část obrazovky, tedy 
příslušné karty (viz. obr).
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Zvolením strukturálního zobrazení lze efektně prohlížet nebo dohledávat skladové 
karty.

Hromadné změny na skladových kartách

Možnosti na skladových kartách neustále přibývá. Někdy je třeba provádět změny na 
větším množství karet. Uvádíme zde proto i možnost provádět na vybraných skladových 
kartách jakékoliv hromadné změny, např.  přidělení  sortimentu,  povolení  individuálních 
rabatních skupin, hromadné přidělování identifikátorů, označení pro vynucené rozčlenění 
a další operace, které dosud mohlo hromadně provádět pouze naše technické oddělení. 
Výběrem příslušného údaje a určení hodnoty změny tak klient snadno provede změny pro 
skladové karty, které vybere ve filtru na pravé straně obrazovky. Funkce pro hromadné 
změny je umístěna v modulu „Skladové karty – horní menu ..Sklad – hromadné změny...“.

Pokud  uživatel  nebude  vědět,  který  údaj  má  zvolit,  či  jakou  hodnotu  má  zapsat, 
doporučujeme udělat  příslušnou změnu na jedné kartě.  V přehledu změn této skladové 
karty jsou pak tyto údaje přesně vypsány.
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Podpora plátcovství DPH v jiných státech EU

Lze mít neomezené množství DIČ se vší podporou:

 Možnost vložení jiného DIČ do faktury
 Tisk faktury s rekapitulací DPH v cizí měně
 Výpočet podkladu pro zahraniční přiznání k DPH (viz. přiznání k DPH)

Definice EU DIČ - lze zadat přímo na faktuře, popř. v globálních předvolbách. 
Potřebné  kódy  DPH  včetně  sazby  si  uživatel  definuje  sám  taktéž  v  globálních 
předvolbách. Používá-li  firma uživatelskou sestavu faktury, je nutné si  ze standardního 
vzoru překopírovat údaj v poli DIČ a rekapitulaci DPH, která je v měně původu DIČ.

Dvojí datum u přijatých plnění

Z důvodu zpřísnění zákona o DPH, kde nelze přiznávat opožděné doklady přes 
kalendářní rok a dále pro zjednodušení uživatelům jsme do programu zařadili množnost 
zadání odlišného datumu pro přiznání k DPH než je datum uskutečnění účetního případu. 
Rozdílné datum lze zadávat jak na přijatých fakturách, tak na pokladních dokladech – typ 
tržby/nákupy. 

Způsob pořizování dokladů zůstává naprosto stejný jako dosud, pouze uživatelé, 
kteří chtějí doklad zařadit do účetnictví s jiným datumem (datumem uskutečnění účetního 
případu) než je DUZP, tak vyplní datum pro přiznání k DPH. Pokud je datum účetního 
případu shodný nebo ve stejném měsíci s DUZP, tak se datum pro přiznání k DPH nemusí 
znova vyplňovat.

15Novinky ve verzi 10.5b



Factoring  (Nový produkt)

Factoring Export-Import
Vzhledem ke stále rostoucímu podílu populárního "factoringu", jako jednoho ze 

způsobů financování, správy a inkasa pohledávek, připravila naše firma automatizované 
řešení  této problematiky ve svém programu PREMIER system v. 10.5b. Podobně jako 
homebanking,  zajišťuje  tento  systém  automatizovaně  oboustrannou  komunikaci  s 
factoringovou společností tedy:

 Export pohledávek určených pro factoring
 Import  provizních  faktur  ze  strany  factoringové  společnosti  (s  možností 

automatického účtování)

Majetek a knihy jízd

 modernizace obrazovky pro prohlížení a editaci odpisových plánů
 přidání pohybu "Změna daňové vstupní ceny"
 možnost generovat zápis do knihy jízd z modulu cestovních příkazů
 přidání pohybu "Zvýšení ceny" dle § 29 odst. 7 zákona o daních z příjmů
 úprava  zahrnující  legislativní  změny  -  přidání  odpisové  skupiny  1a,  přidání 

možností nastavení zvýšení daňového odpisu v 1. roce odpisování
 okno pro editaci karty rozděleno na záložky - nový způsob zadávání příslušenství, 

nově zaveden i systém sledování oprav a udržování majetku
 možnost spuštění v novém režimu ! To znamená, že můžete např. zapisovat nový 

drobný majetek při zápisu výdajového pokladního dokladu nebo faktury (viz. obr. a 
úvod této kapitoly) aniž by jste museli přeskakovat z modulu do modulu.

Další 
novinky:



Rozšíření  sledování  vnitropodnikových  účtů  (599,  699)  v  účtu  710  rozvahy  a  ve 
výsledovce po měsících (v modulu controlling).
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 Přiznání  k  DPH -  krácená  plnění:  Ve správci  -  ostatní  číselníky  -  lze  předvolit 
zálohový koeficient k danému kalendářnímu roku.

 Na kartě partnera lze zadat maximální kredit pro odběr. Při tomto nastavení se před 
tvorbou dodacího  listu  nebo vydané  faktury  zobrazí  informace  o  nezaplacených 
fakturách a částkou volného kreditu.

 V auditoru skladu přibyla  funkce  na kontrolu správnosti  rozčlenění  množství  ve 
skladových dokladech (palety, barvy, trvanlivost,...)

 Rozšíření  doplňkových textů ve faktuře  ze 480 na  960 znaků.  Rozšířeny byly  i 
textové vzory k těmto textům.

 Kdekoliv  v  systému  PREMIER  možnost  aktivace  "rychlé  nabídky"  stisknutím 
pravého  tlačítka  myši.  Nabídka  byla  rozšířena  o  historii  změn  k  dokladu  nebo 
položce, na které se zrovna nacházíme (faktura, řádek deníku, položka výdejky...).

 Controlling - Bonita odběratelů - možnost členění detailů dle struktury placení (do 7 
dnů  po  splatnosti,  do  30  dnů...)  a  zobrazení  časového  trendu  znázorňující 
zhoršování/zlepšování bonity. Vše interaktivní, i v podobě grafů (viz. obrázek na 
zadní straně magazínu).

 Správce  -  Rozšíření  možnosti  zálohování:  přibyl  třetí  typ  zálohy  –  CAB,  před 
zálohováním lze zadat e-mailovou adresu, na kterou se automaticky odešle kopie 
zálohy.

 Modernizace automatického navrhování upomínek. Přibyl filtr na partnera, možnost 
lepšího dohledávání v navržených upomínkách, atd. Upomínku(y) lze automaticky 
vytvořit i přímo z karty partnera.

 Karty  zakázek  -  vylepšené  vyhledávání,  možnost  tisknout  seznam/inventarizaci 
zakázek.

 Byl upraven základní formulář faktury: Dle většího požadavků uživatelů bylo do 
rekapitulace  DPH  přehledněji  zahrnuta  celková  částka  DPH  v  případě  odpočtů 
předplateb.

 Homebanking - možnost přímo v homebankingu vybírat z textových vzorů, nebo 
přímo přepisovat předkontaci a text.

 Rozšíření  funkce cross-reference dodavatelů i  o  odběratele  (možnost  tisknout  na 
objednávky, dodací listy atd. katalogová čísla partnerů). Nyní se funkce jmenuje 
cross-reference partnerů a definice probíhají přímo na skladové kartě.

 Modernizace exportů veškerých dokladů (do pdf, doc, html). Při exportu lze zadat e-
mail, na který má být exportovaný doklad zaslán.

 Více možností v omezujících předvolbách: K nepovoleným skladům pro přístup lze 
zvolit příznak: pouze prohlížení.

Zkrocení tiskových úloh
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Systém premier pokrývá většinu oblastí průmyslu obchodu a služeb. Ne všichni se 
obejdou se standardními tiskovými formuláři. Proto je program navržen tak, že ke každé 
standardní  tiskové sestavě  si  může uživatel  nadefinovat  neomezené množství  vlastních 
sestav (vlastní přehledy, cizojazyčné faktury,...). Od 01.07.2005 by měla být se spožděním 
také uvolněna i internetová galerie tiskových sestav.

Pro Vás, kteří si tvoří nebo upravují tiskové sestavy sami, jsme připravili několik 
užitečných  tipů.  Ne  na  všechny  lze  jednoduše  přijít  logicky,  proto  se  tato  kapitola 
oprávněně jmenuje „Zkrocení tiskových úloh“.

Tisková sestava obsahuje několik různých objektů (viz. obr):
1. konstantní popisky
2. proměnné pole (většinou údaje 
z databáze)
3. obrázky
4.  jiné  grafické  prvky  (čáry, 
obdélníky, kruhy)

Přidávat  nové  objekty 
doporučujeme  stnadardní  funkcí 
Ctrl+C  (kopírovat)  a  Ctrl+V 
(vložit).  Zůstane  Vám zachován 
např.  formát  písma.  Dvojitým 
kliknutím  na  objekt  se  zobrazí 
jeho  vlastnosti.  Pokud  objekt 
kopírujeme,  je  dobré  si  ověřit, 
zda-li není něco v poli podmínky 
„Tisknout  jen“.  Pokud  ano,  tak 
dle situace zvážit,  zda-li  má být 
podmínka  zachována.  (např. 
popiska „Dobropis“ ve faktuře se 
tiskne  pouze  když  má  faktura 
zápornou částku)

1. tip
Někdy se mi ztratí ovládací lišta. Jak změnit text v popisce ?
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Označte si myší příslušnou popisku. Následně stiskněte Ctrl+E (editovat).

2. tip
Mám speciální  „úzkou“ tiskárnu na tisk  pokladních  dokladů,  která  neumí  grafický  
režim, pouze textový.
Pro tento účel si musíte nejdříve přidat ovladač tiskárny Generic / Text Only (Ovladač 
je součástí Windows). Zvolíte jí jako předvolenou. Následně si upravíte sestavu. Možné 
je  si  tímto  způsobem  nadefinovat  např.  i  tiskovou  sestavu  faktury,  používá-li  se 
jehličková tiskárna a v grafickém režimu je příliš pomalá.

3. tip
Používám více  tiskáren,  z toho  jednu  na  základní  laserovou,  druhou  úzkou  na  tisk  
pokladních dokladů a třetí speciální pro tisk paletových štítků. Jak docílím toho, abych  
před každým tiskem nemusel měnit tiskárnu.
U sestavy pro tisk pokladního dokladu nebo paletového štítku je nutné:
1. dočasně předvolit určenou výchozí tiskárnu
2. editovat uživatelskou sestavu
3. v horní nabídce – editovat – nastavení stránky – nastavení tiskárny: zvolit příslušnou 
tiskárnu (viz. obr.)

4. Aby se automaticky tisk přesměroval na jinou než výchozí tiskárnu je ještě nutné 
zaškrtnout v seznamu uživatelských 
sestav – další volby/prg/filtr –  před 
tiskem nevyvolávat dialogové okno 
tiskárny .

Základní  laserovou  tiskárnu  nakonec 
předvolíte jako výchozí.
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4. tip:
V adresáři partnerů máme nastaveno zákaznické číslo. Toto potřebujeme dostat i na  
dodací list  a fakturu. Problém je v tom, že v tabulce výdejek nebo faktur tento údaj  
nelze nalézt.

Ve většine případů (nutno vyzkoušet) je nastaven ukazatel věty na příslušného 
partnera  v tabulce  „vm_par“.  Tam  stačí  vybrat  potřebný  údaj  z     karty  partnera  . 
(Doporučuje  se  např.  zkopírovat  IČ a  následně  změnit  údaj  proměnného  pole,  viz. 
obr.).  Není-li  k dispozici  vm_par,  lze  použít  funkce  info_par(),  např. 
info_par(“zak_cislo“),  popř.  info_par(“zak_cislo“,“fa_out“),  kde  2.  parametr  tedy 
fa_out určuje tabulku v které je zadán partner, není-li nastavena jako výchozí.

Obdobně lze přidat jakýkoliv údaj z     karty zakázky   (tabulka „vm_zak“ nebo 
funkce info_zak() ), dále z     karty střediska   info_str().

Lze přidat i jakýkoliv údaj ze skladové karty (např. cizí výraz, sortiment,...). 
Tady lze použít dvou funkcí:
V sestavách skladových dokladů (výdejky, objednávky,...): info_skl(), příklad: 

info_skl(„text_2“)
V sestavách faktur se musí použít funkce skl_vf(). Příklad doplnění jiného 

výrazu #1 ze skladové karty do položky faktury: skl_vf("text_2").

5. tip Nevíte jak se jmenuje potřebný údaj z databáze ?

Lze použít pomocného režimu 
nápovědy (zapnete v základní 
obrazovce klávesou Ctrl+F1). 
Nastavením ukazatele myši se 
zobrazí potřebný název údaje 
(viz. obr., za „m.“ tedy text_2).
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PREMIER system inside
společnost zevnitř – 3. část

Jak  již  jsme  avizovali  v minulých  číslech,  z důvodu  větší  otevřenosti  našim 
klientům, která ústí ve větší důvěru a následně lepší oboustranné vztahy, jsme se rozhodli 
informovat  Vás pravidelně o dění v naší  firmě.  Ve firmě snažíme mapovat  a  následně 
vyhodnocovat  veškeré  procesy  a  vztahy  mezi  dodavateli,  zákazníky  a  zaměstnanci. 
V minulých  číslech  jsme se  věnovali  reklamacím a  strukturou našich  klientů.  V tomto 
vydání bychom Vás chtěli seznámit s vyhodnocením dotazníků spokojenosti a opatřením, 
které naše firma provádí.

Nebudeme zde uvádět  moduly  nebo služby,  na které  přišly  pozitivní  hodnocení. 
Rozebereme pouze negativní:

Produkt / Služba Hodno-
cení

Poznámka Nápravné opatření Termín

Daňová kancelář 3-4 neergonomická obsluha kompletní přepracování, 
formulář na obrazovce je 
identický s tiskovým, 
množství doplňkových funkcí 
(exporty)

31.01.2005

Mzdy a 
personalistika

3 složité pro začátečníky více prováděných školení, 
dostupnější hot-line

31.01.2005

Majetek, knihy 
jízd

3 nepropojeny cest. příkazy a kniha jízd kontinuální modernizace 30.04.2005

Skladové 
hospodářství

2-3 složitější definice, komplikované 
stanovení prodejních cen, 
neautomatizované kontroly na 
účetnictví, absence některých 
tiskových sestav

kontinuální modernizace, 
uvolnění možnosti stahovat 
sestavy přes internet z galerie 
sestav.

31.10.2005

Spokojenost 
s dostupností na 
hot-line

3-4 větší přetížení na přelomu roku, 
zákazník slyší často obsazovací tón

zavedení IP telefonie 
umožňující téměř neomezené 
možnosti (automatické 
přepojování, více operátorů 
na jednom čísle, hlasové 
fronty,...)

31.08.2005

Kvalita 
odpovědi na hot-
line

2-3 široká škála oblastí systému 
PREMIER (účetnictví, výroba, mzdy, 
sklady, definice sestav,...) jenž 
nezvládne jediný operátor.

pomocí IP telefonie se zlepší 
možnost selektování a 
směřování dotazů 
k příslušným odborníkům

31.08.2005

Uvítáme Vaše vyplnění dotazníku spokojenosti na www.prem.cz – technická podpora- 
dotazník spokojenosti. Děkujeme.
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 Termíny celodenních specializovaných školení

Školení Termín Místo Přednášející cena/osobu
Začínáme se systémem 
PREMIER

06.06.2005
9:00

Ostrava
(viz. níže)

Martina Žídková 1.590,-

Účetnictví pro pokročilé a 
novinky verze 10.5b

07.06.2005
9:00

Ostrava
(viz. níže)

Martina Žídková 1.590,-

Mzdy – komplexní školení 08.06.2005
9:00

Ostrava
(viz. níže)

Zbyněk Sedlář 1.690,-

Začínáme se systémem 
PREMIER

13.06.2005
9:00

Praha
(viz. níže)

Martina Žídková 1.590,-

Účetnictví pro pokročilé a 
novinky verze 10.5b

14.06.2005
9:00

Praha
(viz. níže)

Martina Žídková 1.590,-

Mzdy – komplexní školení 15.06.2005
9:00

Praha
(viz. níže)

Zbyněk Sedlář 1.690,-

Zakázky a nedokončená 
výroba - účtování, zjišťování 
nákladů, automatické 
rozpouštění režie,...

16.06.2005
9:00

Praha
(viz. níže)

Boleslav Buzek 1.690,-

Sklady – komplexní školení
(nastavení, stanovení prodejních 
cen, kontroly, účtování)

17.06.2005
9:00

Praha
(viz. níže)

Lenka 
Podrazská

1.690,-

Sklady – komplexní školení
(nastavení, stanovení prodejních 
cen, kontroly, účtování)

06.07.2005
9:00

Ostrava
(viz. níže)

Jiří Sonek 1.690,-

Školení lze objednat telefonicky (59-6322901), e-mailem (mail@prem.cz), nebo nejlépe 
vyplněním přihlášky na www.prem.cz, záložka: školení

Z důvodu omezených kapacit Vám do 48 hodin dojde potvrzovací nebo zamítací zpráva, 
popř. další sdělení (rozhoduje časové pořadí přihlášek).

Místo konání - Praha
Saturnova 1197/1, 104 00 Praha-Uhříněves (nejlépe EXIT 6 z dálnice D1 směr Praha Uhříněves, 

na konci hlavní cesty při příjezdu do Uhříněvse doprava, pak asi po 200 m doprava směr Kolovraty 
/uvidíte ukazatel PREMIER system/, cca po 500m uvidíte vlajku Premier system, mapa viz. níže)

22 Termíny specializovaných školení

http://www.prem.cz/


Místo konání - Ostrava
Dům techniky, Mariánské náměstí 5/480, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory
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