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- Legislativní kontinuita
(program např. automaticky pozná zda-li má použít sazbu DPH 5
nebo 9 %)

- Větší interaktivita a přehlednost

-  Nové přehledy a nástroje pro efektivní předpovědi
a plánování

- Rozšířené možnosti práv a zamykání dokladů

- Odstranění nedostatků
(např. matematické haléřové rozdíly u faktur v CM,
lepší řešení skladových cen u záporných příjemek,…)

- Stovky dalších zdokonalení…

PREMIER systém 12.2
(konec listopadu 2007)

Pravděpodobné jediné co budete muset provést při změně legislativy
je povelem aktualizovat ceny ve skladě u 5 % sazeb DPH.

O zbytek se postaráme my…

Stávající zvyklosti a nastavení zůstávají samozřejmě zachovány.
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„terorizujicích“ registračních pokladen. 
Kapitola „Legislativní změny“ Vám nabí-
zí možnost seznámit s výběrem nejdů-
ležitějších zákonných změn, které jsou 
mj. v přímém vztahu k našemu progra-
mu a tudíž budou součástí nové verze. 
Je více než pravděpodobné, že řada 
zákonných ustanovení bude mít detail-
ní podobu ke konci, resp. začátkem no-
vého roku, tudíž budou součástí dílčích 
aktualizací (PREMIER update), které 
budou včas připraveny a budete o nich 
s předstihem informováni prostřednic-
tvím on-line „Info zpráv“.

Nová verze je také zárukou kvalit-
nější a efektivnější práce v programu, 
větší stability, spolehlivosti a vyšší 
technologické úrovně našich produktů. 
Firma Microsoft 11. 10. 2007 poskyt-
la opravu vývojového prostředí, čímž 
by se měl snížit především výskyt chyb 
C000005 (nahodilé padání programu). 
Domníváme se, že nejen z pohledu vy-
užití inovací nové verze, ale i z pohledu 
legislativní kontinuity je nová verze pro 
každého uživatele téměř nezbytná.

Touto cestou si Vás dovolujeme 
upozornit, že pravidelným nákupem 
„Upgrade“ získáváte výrazné věrnostní 
slevy, které mohou dosahovat výše až 
42 %.

 Jiří Sonek
 vedoucí obchodního oddělení

Informační servis

jsme rádi, že Vás opět po několika 
měsících můžeme pozdravit a nabíd-
nout Vám dvanácté vydání našeho 
firemního časopisu, který je tu přede-
vším pro Vás.

Jak už bývá tradicí, v podzimním ob-
dobí nabírá sezóna na obrátkách, kdy 
mnoho firem využívá konec roku ke 
změně svého informačního systému 
a poptávka po našich produktech je 
stále velmi vysoká, přičemž statistiky 
nám ukazují, na čemž má největší po-
díl Vaše doporučení a reference za což 
Vám upřímně děkujeme a věříme, že 
tomu tak bude i nadále.

Doufáme, že k růstu Vaší spokoje-
nosti přispěje i nová verze našeho pro-
gramu, kterou jsme pro Vás připravili 
pod označením 12.2. Tato verze je hlav-
ní součástí akce „Upgrade 2008“, jehož 
průběh a podmínky Vám připomínáme 
v následující kapitole. Nová verze Vám 
bude distribuována v druhé polovině 
měsíce listopadu a kromě celé řady no-
vinek a zlepšení, jejichž výběr ve všech 
modulech bude nová verze samozřej-
mě připravena na avizované legislativní 
změny.

Bezpochyby všichni ví, že byla par-
lamentem i prezidentem schválena 
první fáze reformy veřejných financí, 
která sebou přinese řadu změn zákonů 
v oblasti daňové, resp. mezd a perso-
nalistiky. Velmi významným je i zrušení 
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Informační servis

Vážení uživatelé,



následujícím roce získává nabyvatel 
nárok na 12% slevu z ceny upgrade 
v prvním roce, přičemž maximální sleva 
může být 42% z ceny za upgrade v prv-
ním roce. 

V případě nezaplacení některého 
z upgrade ztrácí nabyvatel nárok na 
veškeré získané slevy. V této výši není 
zahrnut poplatek za implementaci no-
vých verzí. V této ceně rovněž nejsou 
zahrnuty služby za servis, úpravy uživa-
telských sestav a řešení individuálních 
požadavků nabyvatele, které budou vždy 
předmětem dohody a individuální ceno-
vé nabídky. Výše uvedené ustanovení 
se netýká smluvních partnerů, u kte-
rých je upgrade ze smlouvy povinný.

Platební podmínky

Společně s novou verzí obdrží klienti 
zálohovou fakturu. Smluvní partneři ob-
drží finální fakturu se splatností 14 dnů, 
ostatním bude po zaplacení zálohové 
faktury zaslána finální faktura – daňo-
vý doklad.

Registrační kódy

Každý klient obdrží s novou verzí ča-
sově omezený registrační kód, pomocí 
kterého provede registraci nové verze. 
Po zaplacení faktury za upgrade obdrží 
klient obratem neomezený registrační 
kód, pomocí kterého provede přeregis-
traci svého systému.

Připravovaný upgrade 2008

Předmět upgrade

Akce upgrade obsahuje CD s novou 
verzí, která zahrnuje technické a legis-
lativní změny platné k příslušnému ob-
dobí. Upgrade programu PREMIER sys-
tem verze 12.2 bude rozesílán v druhé 
polovině měsíce listopadu. Klient zapla-
cením tohoto upgrade získává nárok na 
aktualizaci této verze po dobu jednoho 
roku. Má možnost si tak stahovat z in-
ternetu veškeré novinky a úpravy pro-
gramu, které budou reagovat na měnící 
se legislativu. V případě, že nevlastní 
připojení na internet, může vždy požá-
dat o zaslání instalačního CD, které mu 
bude bezplatně zasláno. Zaplacením 
upgrade získává klient nárok na po-
skytování poradenství prostřednictvím 
telefonické hot-line a mailu.

Cenové podmínky

Každý aktualizační poplatek je kal-
kulován ve výši 22% z celkové prodejní 
ceny programu, včetně ceny za rozšíře-
ní dalších licencí či modulů. V každém 

Připravovaný upgrade 
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úhradu za zkoušky ověřující výsledky 
dalšího vzdělávání za určitých okolností 
uplatnit jako odčitatelnou položku od 
daňového základu fyzické osoby nebo 
jako její daňový výdaj.

Tzv „klidem před bouří“ na základě 
návrhu změn právních předpisů v ob-
lasti daňové reformy nás čeká celá 
řada změn. Je zaveden nový pojem „su-
perhrubá mzda“

Daňová reforma přináší kromě prin-
cipu superhrubé mzdy celou řadu změn 
ve zdanění zaměstnaneckých požitků. 
Vládní návrh zákona o reformě veřej-
ných rozpočtů obsahuje též důležité 
změny ve vyměřovacích základech pro 
pojistné na sociální zabezpečení a na 
zdravotní pojištění. Princip superhrubé 
mzdy znamená, že vyměřovacím zá-
kladem pro DPFO ze závislé činnosti 
je „mzda“ zvýšená o pojistné (sociální 
a zdravotní) hrazené z této mzdy a je 
zakotven v nově vloženém odstavci 13 
do § 6 ZDP. 

Princip superhrubé mzdy se neuplat-
ní na příjmy ze závislé činnosti nepodlé-
hající pojistnému - např. příjmy nad ma-
ximální vyměřovací základ pro pojistné, 
odměny členů představenstev, příjmy 
z pracovněprávních vztahů nezakláda-
jící účast na nemocenském pojištění 
dle nového systému nemocenského po-
jištění (mělo by být realizováno od roku 
2009), odměny společníků, jednatelů 
a členů družstev nezakládající účast na 
důchodovém pojištění z důvodu nedo-

Legislativní změny, legislativa 2008

 V průběhu roku 2007 byl zákon 
o daních z příjmů zatím novelizován čty-
řikrát.

1. Novela č. 29/2007 Sb. nabyla 
účinnosti 20. 2. 2007 a je použitel-
ná poprvé pro období roku 2007, její 
praktický význam je nepatrný - výčet 
příjmů osvobozených od daně z příjmů 
fyzických osob byl doplněn o „příjem 
plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo 
jinou osobu, která má nárok na příspě-
vek na péči podle zákona o sociálních 
službách, a to do výše poskytovaného 
příspěvku, je-li tato péče vykonávána 
fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje 
registrace podle zákona o sociálních 
službách“.

2. Novela č. 67/2007 Sb.přinesla 
pouze drobnou změnu týkající se spo-
lečného zdanění manželů. Novela sice 
nabyla účinností dnem vyhlášení 4. 4. 
2007, ale podle přechodného ustano-
vení je použitelná již pro rok 2006. Jde 
o možnost uplatnění společného zda-
nění manželů v tragické situaci úmrtí 
jednoho z manželů.

3. Novela č. 159/2007 Sb.nabyla 
účinnosti 2. 7. 2007 a přináší u inves-
tičních pobídek zkrácení lhůty pro čer-
pání slev na dani z 10 na 5 let. Inves-
tiční pobídky poskytnuté přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona zůstáva-
jí v platnosti za podmínek a v rozsahu, 
v jakém byly poskytnuty.

4. Novela č. 179/2006 Sb. nabývá 
účinnosti 1. 8. 2007 a umožňuje např. 



Legislativní změny

nemocenského pojištění a zachování 
stávajících sazeb pojistného pro rok 
2008. Proto bude v roce 2008 DPFO 
u příjmů podléhajících pojistnému po-
čítána ze 135 % hrubé mzdy. Snížení 
sazby pojistného na sociální zabezpe-
čení od roku 2009 resp. 2010 přinese 
určité snížení negativního dopadu prin-
cipu superhrubé mzdy (zajímavé pře-
devším u společníků, jednatelů a členů 
družstev, budou-li účastny důchodové-
ho pojištění z důvodu dosažení měsíč-
ního rozhodného příjmu v řádu okolo 
5 000 Kč). 

Princip superhrubé mzdy se týká 
pouze DPFO a nebude aplikován na 
vyměřovací základy pro pojistné. I přes 
poměrně značné sblížení vyměřovacích 
základů pro DPFO a pro pojistné od 1. 
1. 2008 (z hlediska příjmů patřících 
do těchto vyměřovacích základů) bude 
obvykle vyměřovací základ pro DPFO 
oproti vyměřovacímu základu pro po-

sažení měsíčního rozhodného příjmu 
v řádu okolo 5 tis. Kč (mělo by být re-
alizováno od roku 2009). U odměny 
nezatížených pojistným se plně projeví 
přínos 15% sazby daně a zvýšených 
slev na dani. 

Pro zaměstnance bez prohlášení 
k dani zůstává pro aplikaci srážkové 
daně hranice příjmů ve výši 5 000 Kč 
měsíčně. Protože pojistné hrazené 
zaměstnavatelem je připočitatelnou 
položkou, bude se u poplatníka bez 
prohlášení k dani s příjmem 5 000 Kč, 
který podléhá pojistnému, počítat sráž-
ková daň z částky 6 750 Kč (5 000 + 
35 % z 5 000 Kč). 

Podle platné legislativy dochází k 1. 
1. 2008 ke snížení sazby pojistného na 
důchodové zabezpečení hrazeného za-
městnavatelem ze současných 26 % na 
25 % a od 1. 1. 2009 na 24,1 %. Sou-
částí „stabilizace veřejných financí“ je 
další odklad účinnosti nového systému 
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rok 2008 24 840 Kč. Pro zjednodušení 
podnikatelského prostředí a snížení da-
ňového zatížení drobných podnikatelů 
byl zrušen minimální základ daně. Za-
stropování vyměřovacího základu 

Daňová reforma zavádí stropy na po-
jistné.

Pro zaměstnance se od roku 2008 
zavádí tzv. maximální vyměřovací zá-
klad, jenž byl dosud zaveden pouze 
u podnikatelů. Strop pro placení pojist-
ného pro zaměstnance je 48násobek 
průměrné mzdy. Posuzuje se v ročním 
období. Pro rok 2008 je touto hodnotou 
částka 48 x 21 560 = 1 034 880 Kč. 
Jakmile si tedy zaměstnanec v průběhu 
kalendářního roku vydělá více, z částky 
přesahující tento strop se žádné pojist-
né nebude odvádět (to platí pro zaměst-
nance i zaměstnavatele, pro zdravotní 
i sociální pojištění). 

jistné v roce 2008 vyšší právě o 35 % 
mzdy. 

V oblasti dani z přidané hodnoty se 
chystá zvýšení snížené sazby z 5% na 
9%, uplatňování snížení sazby daně na 
ekologická paliva

U Daní z příjmů právnických osob je 
příjemné již avizované snížení sazeb – 
21% pro rok 2008, 20% pro rok 2009

Podstatných změn zaznamená také 
Daň z příjmů fyzických osob. Chystá se 
jediná sazba daně od roku 2008 – 15% 
v roce 2008, 12,5% od roku 2009.

Chystá se sjednocení sazby srážkové 
daně na 15% v roce 2008 a další sníže-
ní sazby na 12,5% v roce 2009. Bude 
zrušeno společné zdanění manželů, ale 
na druhou stranu se podstatně zvýší 
slevy na dani v roce 2008. Sleva na 
poplatníka rok 2007 – 7200 Kč pro 
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Novinky v programu PREMIER ver. 12.2

vání dokladů, nebo prohlížení pře-
hledů. V některých případech tato 
nová funkce ušetří 8 i více kliknutí 
myši nebo klávesnice. Např. pokud 
jsme si prohlíželi účet hlavní knihy 
za zvolené období, následně jsme 
se přepnuli do deníku a dělali nějaké 
úpravy, tak jediným kliknutím myši 
se znovu vrátíme k výpočtu stejného 
účtu za stejné období.

2.  Informační zprávy. Této funkce si 
mohli všimnou už uživatelé, kteří si 
pravidelně provádí update programu 
(mají verzi 12.1). Slouží především 
ke včasnému upozornění nebo ná-
povědě co dělat při legislativních 
změnách, přechodu na nový účetní 
rok, významných novinkách v pro-

Nové funkce vedle samozřejmé le-
gislativní připravenosti prolínají celé 
spektrum programu PREMIER. Vyzna-
čuje se větší interaktivitou, kde např. se 
lze kliknutím na výseč grafu vnořit do 
dalších detailů, stabilitou, dále novými 
možnostmi a samozřejmě upravenými 
tak aby byl program stále přehledný 
a jednoduchý. Nyní Vám představíme 
některé z nich.

Základní obrazovka

1.  přibyla složka historie práce. Ta se 
dá se i různě přednastavit v uživ. 
Předvolbách, např. doplněním ob-
líbených modulů nebo i externích 
programů. Složka historie práce má 
urychlit a zpřehlednit práci všem 
uživatelům, ať už se jedná o pořizo-

3.
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čímž značně urychlí a zpřehlední práci 
při zadávání nebo změně plánů. V re-
álném čase se graficky ve spodní části 
zobrazuje procentuální nebo hodinové 
kapacitní vytížení jednotlivce / středis-
ka / výrobní linky / firmy. K dispozici je 
i automatický návrhář volných kapacit. 
Použitím tohoto výkonného nástroje do-
konale využijete volných kapacit firmy 
a naopak včas odhalíte možné problé-
my s plněním termínu.

Controlling, Přehledy

ve skladě, …

Hlavní důraz byl kladen na moderni-
zaci starých nebo tvorbu nových přehle-
dů. Nově jsou přehledy více interaktiv-
ní, tzn., že se lze v nich lépe orientovat, 
kontrolovat vypočtené hodnoty a obsa-
hují většinou pro rychlé optické vyhod-
nocení grafy reagující na tlačítko myši.

gramu, atd. Doporučujeme tedy, aby 
alespoň jedna stanice v síti byla při-
pojená k internetu. K detekci nových 
zpráv dochází při zpuštění programu, 
následně každé 2 hodiny.

3.  Tlačítko plány. Zahrnuje přehledné 
plánování CRM, zakázek, procesů 
nebo kalendáře osobní složky, viz 
také 2. obrázek.

Plánování CRM, zakázek,

procesů, kalendáře

Tento výkonný modul v sobě slučuje 
do jednoho kompaktního celku pláno-
vání kapacit a to zakázek nebo jejich 
detailních procesů, CRM, osobního ka-
lendáře.

Využití v plánování najde téměř 
každý, ať už jde o plánování osobních 
schůzek nebo složitých zakázek. Plán 
je interaktivní, tedy reagující na myš, 
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Na níže uvedeném obrázku jsou např. zobrazeny modernizované marketingové 
informace včetně vnoření do detailů po kliknutí na výseč „koláčového“ grafu.
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Pozn.: K novým interaktivním grafům, přibyly i doprovodné funkce jako např. kopírování grafu do 
schránky a následném použití (tlačítkem CTRL+V) v MS Excelu, Wordu, e-mailové zprávě, atd. Funkce 
kopírování do schránky se nachází vedle tlačítka pro tisk (pravá horní část obrazovky).

vání nákladné, většinou se pak pro-
vádí výprodej.

2.  Snadno lze stanovit opravné položky 
u bezpohybových nebo málo pohy-
bových zásob.

3.  Varuje před budoucím nedostatkem 
(např. zásoby s výdrží do 30 dnů)

4.  Měsíční časový vývoj (historii) lze po-
užít, např. pro optimalizaci nákladů 
na pojištění skladů.

5.  Opticky znázorňuje vývoj reálných 
zásob v případě, že nedojde k pří-
jmům nových zásob.

Vhodným použitím tohoto modulu 
v praxi zajistíte zlepšení svého cash–
flow nebo struktury zásob, protože např. 
eliminujete „mrtvé“ peníze v zásobách. 
Nástroj je vhodný i pro zásobování vý-
robních firem typu „Just-in-time“.

Ve skladovém hospodářství přibyly 2 
nové přehledy (vývoj stavu objednávek 
a analýza zásob) a byly modernizovány 
vstupní filtry ostatních přehledů (např. 
možnost skupin nebo vícenásobného 
výběru středisek, partnerů, zakázek).

Jako významný nástroj slouží nový 
přehled pro efektivní předpovědi „Ana-
lýza zásob“ (viz. obr.). Ten vyhodnotí 
strukturu vašich zásob a předpoví je-
jich budoucnost s ohledem na historii 
spotřeby. Respektovány jsou i otevřené 
objednávky, výrobní příkazy, nově vznik-
lé zásoby nebo nastavené minimální 
stavy. Tento přehled má hned několik 
funkcí:

1.  Ukazuje strukturu zásob, čímž slouží 
k rozhodování co dělat s přezásobe-
ným zbožím (např. zásoby s výdrží 
větší než 360 dnů). Jelikož je sklado-
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Informace o odběrateli

Tento, jeden z nejčastěji používa-
ných přehledů, byl doplněn o vizuální 
informace. Asi hlavní novou informací 
je časový vývoj pohledávek v prodlení 
(červená oblast levého grafu), kde lze 
pouhým pohledem zjistit, zda-li se bo-
nita odběratele zlepšuje nebo zhoršuje 
(červená oblast grafu narůstá) a v sou-
ladu s tím činit patřičná opatření.

Dalšími novinkami usnadňujícími 
práci je např. možnost vnořování se 
do kompletních detailů faktury (nově 
včetně položek) z knihy pohledávek / 
závazků,…

Plánovat zásoby doporučujeme 
i v kombinaci s moduly: Plánování vý-
roby nebo plánování objednávání zbo-
ží, které vám dle nastaveného „před-
stihového koeficientu“ Vám navrhne 
nedostatkové zásoby. Předstihovým 
koeficientem se rozumí připravenost 
komponent pro výrobu nebo objed-
naného zboží na začátku měsíce. Je-
-li např. potřeba pro následující měsíc 
100 kusů materiálu pro výrobu, před-
stihový koeficient je 0,5 , program Vám 
navrhne objednat nedostatky tak, aby 
na začátku měsíce bylo ve skladě min. 
50 kusů této zásoby (respektují se sou-
časné zůstatky a otevřené objednávky 
u dodavatelů).

Přehled „Analýza zásob“ je maximálně interaktivní, např. lze používat kombinační filtry
(horní část obrazovky).
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do unigridu) 

-  možnost exportů do zásobníku - 
a následné spojení více sestav např. 
do jednoho pdf souboru (vhodné 
např. pro kompletace podkladů pro 
zasílání do sbírky listin)

-  Možnost vkládání formátovaného 
textu do hlaviček dokladů (možnost 
formátovat písmo /velikost, tučné, 
podtržené/) v úvodních textech do-
kladů.

-  nové vazby (více informací, předělání 

Dále bylo např. modernizováno ve verzi 12.1 a 12.2…
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-  Kompletní modernizace ceníku (lep-
ší výběry, filtry, grafické možnosti)

-  Vnitřní zprávy – při použití tlačítka 
odpovědět na zprávu, se nemusíte 
přepínat do programu PREMIER, ne-
ní-li právě aktivní.

-  Možnost zamknutí period k určitému 
dni. Dosud šly zamykat pouze celé 
měsíce.

-  Možnost individuálních zamknutí do-
kladů. Např. si můžeme zamknout 
kartu zakázky a nikdo jiný (mimo SU-
PERVISORA) nebude mít možnost 
zásahu do této karty. Uplatnění se 
najde, např. u firem, kde nejsou prá-
va k jednotlivcům řešená dle práv na 
dokladové řady.

-  Daňová kancelář – přibyl 
průvodce vytvořením přílo-
hy k účetní závěrce přímo 
v programu PREMIER

-  Pamatování výběru v part-
nerech nebo skladových 
kartách (Po ukončení se-
znamu a k jeho následné-
mu vrácení se automaticky 
umístíme na minulou pozi-
ci)

-  Zakázky – nový přehled 
„Stav zakázky“. Ten in-
formuje na rozdíl od toku 
zakázky i o otevřených položkách 
(např. objednávky)

-  Zakázky – do přidružených dokladů 
přibylo tlačítko CRM/Pošta.

-  Denní činnost k modulu zakázky (ob-
doba denní činnosti z modulu odbě-
ratelé).

-  Vyřešení problémů haléřových roz-
dílů mezi deníkem a fakturou v cizí 
měně. Rozdíl někdy vznikal matema-
tickým zaokrouhlením, kde faktura 
je evidována jednou částkou, kdežto 
v deníku je toto rozepsáno na více 
řádků.

-  Lepší řešení záporných příjemek 
a korekčních dokladů ve skladě.
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např. mít na pobočku více odlišných 
nastavení (např. zákaznické ceníky, 
splatnosti, dealery...) lze pobočku za-
ložit jako samostatnou kartu. Název 
partnera se pak ale musí rozlišit uve-
dením příznaku pobočky za znakem 
#, např. PREMIER system, a.s. #Os-
trava. Vše za znakem # pak bude 
vidět v interních sestavách, nikoli 
však v daňových dokladech. Pokud 
se rozhodnete používat tento způsob 
evidence poboček partnerů a máte 
vlastní tiskové sestavy, je nutné do 
údaje názvu odběratele vložit funkci 
uprav_par(), např. uprav_par(m.na-
zev_odb). (viz. také vzor ze založené 
nové sestavy)

-  možnost automatického zaúčtování 
leasingu v modulu Evidence - Přehle-
dy, účtování.

-  Modernizace přehledu prodejů: byla 
doplněna možnost členění dle - do-
klad vystavil

-  Správce: Předvolby omezující: Ome-
zení na středisko (přehledy/pořizo-
vání/karty partnerů) bylo rozšířeno 
o možnost zadání více různých při-
dělených středisek. (Dříve šlo pouze 
jedno nebo hvězdičkovou metodou).

-   Předvolby globální - obecné - v defi-
nici účetního období (hospodářský 
tok) přibyla možnost zadání změny 
nebo ukončení fiskálního období.

-   V přístupových právech lze podrob-
něji zakazovat/povolovat jednotlivé 
přehledy v modulu Controlling/Re-
porting. (Pouze pro soustavu PÚ)

-  Na požadavek větších firem lze nyní 
rozdělit na dokladové řady např. 
i upomínky nebo příkazy k úhradě. 
K těm lze navíc přiřadit předvolené 
bankovní spojení.

-  Možnost alternativního způsobu za-
dávání více dodacích adres jednoho 
obchodního partnera. Je-li potřeba 
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1. 2008 plná náhrada současného 
IDES). Více o elektronickém podá-
vání na: http://www.celnisprava.
cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/In-
trastat/INSTATONLINE.htm

-  Aktuální soubory vývojového pro-
středí (Runtime). Firmou Microsoft 
byly opraveny některé chyby, např. 
nahodilá chyba C000005, drobných 
oprav k MS Windows Vista, atd...

-  Mzdy – tak jako např. u upomínek 
nebo dopisů u partnerů (podrobně 
journal č. 11) lze rozesílat výplatní 
sáčky hromadně e-mailem.

-  Finanční analýze – grafická moderni-
zace

-  Ke každé sklado-
vé kartě lze za-
ložit složku vol-
ných dokumentů 
(obdoba složky 
u partnerů nebo 
zakázek). Uplat-
nění se najde 
např. pro pře-
hledné a opera-
tivní dohledání 
dokumentac e 
ke zboží nebo 
výrobku. (Pokud 
není pro někte-
ré uživatele toto 
žádoucí, lze jim 
složku zakázat 
v omezujících 
předvolbách - 
obecné...)

-  Pokud se pro-
vede zpětně 
změna na skla-
dových dokladech, automaticky se 
chronologicky zjistí, zda-li v následu-
jících dokladech nemá dojít ke kont-
rolnímu propočtu skladových cen.

-  Nabídky odběratelům - lepší podpo-
ra nabídek v cizích měnách.

-  Pro lepší sledování exportů/importů 
nebo sestavování statistického vý-
kazu Prům 1-12, byl modernizován 
přehled prodejů/nakupů dle terito-
rií o členění dle EU nebo Eurozóny 
a s možností zahrnutí/nezahrnutí 
státu sídla firmy.

-  Možnost podávat intrastat přes we-
bovou aplikaci InstatOnline (od 1. 
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1.  Našimi stálými odběrateli jsou i fyzické osoby. V seznamu partnerů mi však 
nejde zapsat shodná jména, např. Petr Novák, bydliště Praha a Petr Novák, 
bydliště Ostrava.

Jedinečnost partnera (důležité pro následné sledování pohledávek, tržeb,…) je 
zajištěna dle názvu partnera a IČ. Prosím buď vyplňte něco do údaje IČ, nebo roz-
lište název firmy speciálním znakem #, např. Petr Novák #Ostrava (vše za # se 
netiskne do dokladů, slouží pouze pro vnitřní potřeby). Této funkce lze využít i, chce-
me-li např. odděleně sledovat provozovny jedné firmy, popř. jim stanovovat odlišné 
zákaznické ceníky.

2.  Pro statistický výkaz Prům 1-12 potřebuji zjistit hodnotu exportů/importů 
do zemí EU nebo do Eurozóny. Nechce se mi „vypitvávat“ a sčítat obraty dle 
jednotlivých zemí. Lze to nějak snadněji..

Pro tyto účely použijte přehled „Obraty dle teritorií“. Ten se nachází v přehle-
dech ve skladě, kde se údaje čerpají z prodeje zásob a v modulu controlling, kde se 
údaje čerpají z účetního deníku, zahrnují tedy i výnosy, které neprochází skladem 
(např. služeby). Doporučujeme proto použít pro výkaz Prům 1-12 přehled z control-
lingu. Tam již stačí zvolit sledované účty a tlačítka „EU“ nebo „Eurozóna“ bez CZ (viz 
obr.).

Nejčastější dotazy uživatelů
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3.  Pro naše vnitřní potřeby potřebuji zjistit kdo a komu se v kartách partnerů 
měnil údaj „Maximálně povolený kredit“.

V horní nabídce v seznamu partnerů – „Seznam…“ se nachází volba „Souhrnný 
přehled změn v kartách partnerů“. Zde lze za jakékoliv zvolené období sledovat 
všechny měněné údaje. Pro lepší orientaci použijte možnost strukturálního zob-
razení: Název údaje -> seznam. V levé části obrazovky si pak vyberte požadovaný 
údaj.
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Takto lze sledovat historii ve všech hlavních seznamech (partneři, zakázky, skla-
dové karty, zaměstnanci)

4.  Přidali jsme do systému novou dokladovou řadu vydaných faktur, máme cca 
30 uživatelů a jako správce programu potřebuji co nejjednodušeji nastavit 
různá práva jednotlivým uživatelů. Někomu plná, někomu pouze prohlížení, 
zákaz vstupu… Jak toto nejlépe provést.

U vyššího počtu uživatelů se doporučuje tak jako u výše uvedeného případu vyu-
žít strukturálního zobrazení v nastavování práv (viz obr.). Zobrazením Sekce: Modul 
-> seznam získáte přehledně pod sebou všechny uživatele k vybrané dokladové 
řadě. (Tlačítko uložit změny stačí stisknout až po konečném nastavení všech uživa-
telů, nebo při ukončování modulu - práva).

5. Výkaz Intrastat bychom si chtěli nechat automaticky vygenerovat. Potřebuje-
me vědět z čeho v programu PREMIER se čerpají podklady.

Modul Intrastat nyní probíhá modernizací, která by měla zajistit přesnější výpo-
čty (např. údaje v doplňkové MJ, kurs dle celního úřadu, výjimky druhu dopravy, 
atd.). Přesnější výpočty však znamenají více vyplňování, tedy více administrativy.

Nyní však postačí i současný způsob vyplňování, a to proto, že pokud např. ne-
cháme hodnoty vypočítat účetním kurzem, s téměř 100 % pravděpodobností se 
vlezeme do tolerované odchylky +/- 5 %. Procentuální odchylka může být i vyšší, 
nepřesáhne-li celkový rozdíl 100 000 Kč.

Nejčastější dotazy uživatelů
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Pro automatické vyplnění Intrastatu platí tyto zásady:

1.  Na skladové kartě musí být u zboží, které přesahují měsíční export/import
6 000 Kč, zadán kód zboží dle celního sazebníku, Stát a kraj původu, MJ/Kg 
(není-li základní MJ v Kg)

2.  Na dokladech (odeslání se čerpá z vydaných faktur, přijetí z příjemek) musí být 
uvedeno DIČ partnera EU, nebo alespoň první dva znaky (kód země)

3.  a)  U výkazu „PŘIJETÍ“ se údaje čerpají ze skladových příjemek.

b)  U výkazu „ODESLÁNÍ“ se údaje čerpají z vydaných faktur. Musí zde být proto 
uvedeny čísla položek, faktura musí být tedy detailní.

Rozdílné čerpání údajů u přijetí nebo odeslání bylo zvoleno dle dlouhodobých 
zvyklostí uživatelů, kde jsme nechtěli kvůli statistickému výkazu příliš přidělávat 
administrativní nároky. Např. u většiny firem je příjemka zapsaná detailně, ale do-
šlá faktura jednou souhrnnou částkou. Naopak některé firmy neoceňují své zboží / 
výrobky při výdeji ze skladu, ale až na vydaných fakturách.

Nejčastější dotazy uživatelů



Termíny celodenních specializovaných školení

Školení k programu PREMIER

Školení Termíny Místo Přednášející Cena/
osobu

Začínáme se systémem 
PREMIER – od základ-
ního nastavení, určeno 
pro účetní

13.11.2007 
15.1.2008 Ostrava Ing. Martina 

Žídková 1490,-

Příprava na účetní 
závěrku, inventarizace, 
novinky pro rok 2008

14.11.2007 
16.1.2008 Ostrava Ing. Martina 

Žídková 1490,-

Mzdy v systému PRE-
MIER včetně legislativy 
2008

4.12.2007 
3.1.2008 Ostrava Ing. Martina 

Žídková 1490,-

PREMIER pro vedoucí 
pracovníky, controling, 
novinky pro rok 2008

5.12.2007 
17.1.2008 Ostrava Ing. Martina 

Žídková 1490,-

Začínáme se systémem 
PREMIER – od základ-
ního nastavení, určeno 
pro účetní

20.11.2007 Brno Ing. Martina 
Žídková 1490,-

Příprava na účetní 
závěrku, inventarizace, 
novinky pro rok 2008

21.11.2007 Brno Ing. Martina 
Žídková 1490,-

Mzdy v systému
PREMIER včetně
legislativy 2008

11.12.2007 Brno Ing. Martina 
Žídková 1490,-

PREMIER pro vedoucí 
pracovníky, controling, 
novinky pro rok 2008

12.12.2007 Brno Ing. Martina 
Žídková 1490,-

Začínáme se systémem 
PREMIER – od základ-
ního nastavení, určeno 
pro účetní

27.11.2007 Praha Ing. Martina 
Žídková 1490,-

Příprava na účetní 
závěrku, inventarizace, 
novinky pro rok 2008

28.11.2007 Praha Ing. Martina 
Žídková 1490,-

(přihlášky a upřesňující údaje jsou na www.premier.cz – záložka školení - hromadná)

Termíny školení
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PREMIER pro vedoucí 
pracovníky, controling, 
novinky pro rok 2008

17.12.2007 Praha Ing. Martina 
Žídková 1490,-

Mzdy v systému PRE-
MIER včetně legislativy 
2008

13.12.2007 
4.1.2007 

18.1.2007
Praha Ing. Zbyněk 

Sedlář 1490,-

Sklady – komplexní 
školení (nastavení, sta-
novení prodejních cen, 
kontroly, účtování)

30.10.2007 Pardubice Mgr. Josef 
Janata 1490,-

Začínáme se systémem 
PREMIER – všeobecné 
školení modulů účetnic-
tví, majetku, skladů,… 
určeno nejen začáteč-
níkům

08.11.2007 Pardubice Ing. Dita
Horáková 1490,-

Účetnictví – všeobecné 
školení 20.11.2007 Pardubice Mgr. Josef 

Janata 1490,-

Mzdy a personalistika 
– všeobecné školení 07.12.2007 Pardubice Ing. Simona 

Janatová 1490,-

REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ – cyklus 3 seminářů

Daň z příjmu 2008 09.11.2007 Pardubice Mgr. Josef 
Janata 1490,-

Zdanění mezd a platů 
2008 30.11.2007 Pardubice Mgr. Josef 

Janata 1490,-

DPH v roce 2008 11.12.2007 Pardubice Mgr. Josef 
Janata 1490,-

ÚČETNICTVÍ – cyklus 2 seminářů

Účetnictví- základy 03.11.2007 Pardubice Mgr. Josef 
Janata 1490,-

Účetnictví v příkladech 04.11.2007 Pardubice Mgr. Josef 
Janata 1490,-

Další termíny a místa konání budou průběžně doplňovány na www.premier.cz, 
popř. budete informování prostřednictvím on-line informačních zpráv.

Termíny školení

22



23



24

Školení Termíny Místo Přednášející Cena
Daň z příjmu 2008 09.11.2007 Pardubice Mgr. Janata 1.490,-
Zdanění mezd a platů 2008 30.11.2007 Pardubice Mgr. Janata 1.490,-
DPH v roce 2008 11.12.2007 Pardubice Mgr. Janata 1.490,-

Nabízíme Vám poskytování následujících služeb:

Služby k programu PREMIER system
- instalace programu PREMIER system, nastavení parametrů, číselníků,
-  implementace (zavedení) modulů SKLAD, ÚČETNICTVÍ, ZAKÁZKY, MZDY, 

MAJETEK na konkrétní individuální podmínky firmy,
-  individuální a hromadné školení uživatelů k obsluze jednotlivých modulů 

programu PREMIER system, aktuální termíny na http://www.conto-servis.cz/
- dohled a kontrola při zahájení rutinního zpracování přímo ve firmě,
-  účetní controlling pro firmy účtující v programu PREMIER system - 

kontroly zpracování účetnictví, zaúčtování vybraných složitějších 
účetních případů, kontroly uplatnění výše odpisů majetku, leasingu, 
tvorby rezerv a opravných položek,

- kontrola zpracování nebo i úplné vyhotovení roční účetní závěrky,
- revize zpracovávaného účetnictví, rekonstrukce účetnictví
- daňový dohled nad zpracovávaným účetnictvím u firem

Ostatní služby
- vedení účetnictví, daňové evidence v programu PREMIER system,
- zpracování mezd, personalistiky v programu PREMIER system,
-  daňové poradenství, zpracování přiznání ke všem daním, odklad přiznání 

k dani z příjmu k 30.06., zastupování daňovým poradcem před FÚ,
- daňová optimalizace a plánování pro konkrétní podnikatelský záměr,
- řešení kontrol finančního úřadu, kompletní řešení odvolacího řízení,
- zpracování vnitropodnikových směrnic a norem dle aktuální legislativy,
-  zpracování podkladů pro poskytnutí prostředků ze strukturálních fondů 

EU, úvěru, leasingu, 
-  zakládání nových a transformace stávajících obchodních společností, 

organizování valných hromad včetně zajištění zpracování zápisů,
-  školení v oblasti daní, mezd, účetnictví – nabídka aktuálních termínů pro 

rok 2007 (bližší informace na http://www.conto-servis.cz/)

CONTO SERVIS s.r.o. Tel.: 466 649 019 E-mail: mail@conto-servis.cz
Bělehradská 458, 530 09 Pardubice Fax: 466 400 298 www.conto-servis.cz


