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-   Nová plocha a podpory dotykových zařízení.
    Grafická modernizace dokladových řad.
    Uzamykání jednotlivých dokladů.
-   Modernizované Smartfiltry. 
    Detekce neaktivních partnerů.
    Automatické upozorňování na insolvenci.
    Nové přehledy a modernizace programu.
 

PREMIER system X4.2 – (Prosinec 2012)

Nová PLOCHA s novým LOGEM 

Nová VERZE X4.2  



1. Úvod

Vážení uživatelé,
v novém čísle PREMIER system Journal 
18 bychom Vás rádi seznámili s prvním 
produktem akce Upgrade 2013. 
Jde o novou verzi našeho programu 
PREMIER system, již jsme označili jako 
X4.2. Hned v úvodní obrazovce této verze 
Vás přívítá naše nové logo, které podle 
nás vizuálně lépe prezentuje společnost 
Premier system a.s. jako moderní a dy-
namickou společnost s produkty na nej-
vyšší úrovni. 

„Upgrade 2013“ nepřináší pouze no-
vou verzi programu, ale zahrnuje také 

předplatné na služby hot-line, e-mail 
a všechny následující aktualizace pro-
gramu na rok 2013. Díky akci „Upgrade 
2013“ získáte plný servis, uživatelské 
pohodlí po celý rok a nezanedbatelnou 
výhodu před konkurencí. Více informací 
naleznete v kapitole „Upgrade 2013“.

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

Neustálý vývoj programu PREMIER sys-
tem má za sebou již téměř 16 let evoluce 
a často si klademe otázku, jaké další no-
vinky usnadňující Vaši práci bychom Vám 
ještě přinesli. S přibývajícím časem však 
zjišťujeme, že s vývojem nových technolo-
gií naopak potřeba požadovaných úprav 
roste. Již nyní tak máme připraven plán 
zdokonalení systému pro rok 2013.

V nové verzi X4.2 je téměř 100 úprav  �
a modernizací napříč všemi moduly 
programu.
Nová verze ještě více akcentuje gra- �
fickou podstatu programu a podpo-
ruje zcela novou plochu, která svým 
designem reaguje mj. i na nové roz-
hraní operačního systému Windows 8. 

Noví uživatelé se tak mohou se systé-
mem seznámit rychleji a pohodlněji. 
Nová plocha s rychlým startem nabízí  �
ještě komfortnější uživatelské nasta-
vení programu a přináší podporu pro 
ultrabooky a dotyková zařízení.
Zdokonaleny byly tzv. „Smartfiltry“,  �
které umožňují vnitřní sumaci (grupo-
vání) do jednoho řádku (dle zvoleného 
klíče) se zobrazením počtu položek 
a interaktivním vnořením.
Graficky byly upraveny dokladové řady  �
se zobrazením počtu dokladů a ná-
vratovým tlačítkem podle poslední 
pozice.
Přibyla možnost uzamykání jednotli- �
vých dokladů kliknutím pravým tlačít-
kem myši přímo na doklad.

Nová verze PREMIER system X4.2

Journal vydává: PREMIER system, a.s.
Saturnova 1/1197, 104 00  Praha-Uhříněves
V online verzi lze nalézt: www.premier.cz/journal/18.pdf
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E-agent byl zmodernizován, nyní si lze  �
nechat zasílat sedm nových přehledů.
Implementována byla také nová výstraha  �
s názvem Insolvence.

Toto je jen zlomek nových možností, 
které naleznete v modulech verze X4, 
která je určena pro všechny uživatele 
PREMIER system bez ohledu na rozsah 
licence a obor podnikání. Kompletní se-
znam novinek verze X4.2 můžete nalézt 
v horním menu programu PREMIER sys-

tem (pouze v nové verzi) nebo na adrese 
http://www.premier.cz/cs/supp_pack.asp.

Případné změny sazby DPH!
Nová verze je již nyní připravena pro 

případnou změnu DPH, kterou avizuje 
aktuální legislativní stav schvalování 
daňového balíčku. V případě, že bude 
schválena novela zákona o DPH, budete 
mít ihned k dispozici aktualizaci, která 
aktivuje možnost účtování s novými saz-
bami DPH, a to se základní i sníženou.

Nová verze je zárukou kvalitnější a efektivnější práce v programu, přináší vyšší stabilitu, spolehlivost 
a zdokonalení technologické úrovně produktu.
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Po delší a zralé úvaze jsme se v sou-
ladu s moderními trendy distribuce soft-
waru rozhodli dále neposkytovat novou 
verzi PREMIER system na CD nosiči. Pro-
dukt lze získat jednoduchou aktualizací 
stávající verze programu. Tento krok je 
logickým vyústěním růstu úrovně tech-
nologického vybavení uživatelů našeho 
programu a široké dostupnosti internetu. 
Elektronická distribuce Vám umožní in-
stalovat novou verzi jednoduše a rychle 
bez nutnosti hledat instalační CD a vklá-
dat jej do mechaniky, kterou byste např. 
u nových ultrabooků marně hledali.

Známé pořekadlo praví, že není nic 
staršího, než včerejší zprávy. PREMIER 
system je velmi dynamický, rychle rea-
guje svými updaty na změny legislativy 
a přináší nové funkce a moduly. CD s ak-
tuální verzí tak zpravidla během pár týdnů 
zastará. Oproti tomu verze dostupná ke 
stažení je vždy aktuální.

Nezanedbatelnou roli v rozhodnutí 
o odklonu od fyzických nosičů hrálo i eko-
logické hledisko.

Klienti, kteří na instalaci z CD přeci jen 
trvají, si jej mohou vyžádat na adrese  
upgrade@premier.cz a bude jim obratem 
CD nosič zaslán.

V souvislosti s touto změnou se prosím 
seznamte s popisem instalace nové verze 
(viz Instalace verze X4.2)!

Instalace nové verze 
X4.2 – elektronicky

Pro verzi X4.2 byl vytvořen nový a jed-
nodušší způsob instalace nové verze. Jak 
bylo uvedeno již v úvodu Journalu, od letoš-
ního roku je distribuce nové verze pouze 
elektronickým způsobem a z toho důvodu 
jsme způsob aktualizace na novou verzi 
zpřehlednili a především zjednodušili.
POZOR!
Instalace nové verze probíhá prostřed-
nictvím nové nabídky „Upgrade na verzi 
X4.2“ (viz níže uvedený obrázek). Pokud se 

2. Elektronická distribuce nové verze

5

2. Elektronická distribuce nové verze



Vám tato nabídka nezobrazuje, je nutné 
nejdříve provést standardní aktualizaci 
Premier update (nachází se ve stejném 
menu). Po této aktualizaci již bude na-
bídka Upgrade na verzi X4.2 dostupná. 
Aktualizace Premier update nyní probíhá 
zcela automaticky, pouhým kliknutím na 
funkci Aktualizace, bez nutnosti potvrzo-
vání dalších kroků.

Instalace nové verze
Klikněte na nabídku „Upgrade na verzi 

X4.2“ a potvrďte následující nabídku 
„Aktualizace“. Vše již proběhne zcela au-
tomaticky. Ještě před nabídkou se objeví 
upozornění, že se již jedná o novou verzi, 
tedy bude potřeba nový registrační kód, 
který můžete nalézt v dodávce „Upgrade 
2013“.

Doporučení
Máte-li síťovou aplikaci, instalaci lze 

provést z kterékoliv stanice. Doporučuje 
se však přímo na serveru.

Ukončete práci v systému. Máte-li síťo-
vou aplikaci, přesvědčte se v modulu „In-
terní sdělení“, že není nikdo v programu 
aktivní, tedy není přihlášen a v programu 
nepracuje. Lze také zjistit v modulu 
Správce – Přihlášení uživatelé.

Pokud jsou všichni uživatelé odhlá-
šeni, je možné přistoupit k samotné 
aktualizaci. Vlevo nahoře v horním 
menu „Start“ se zobrazí nová nabídka 
„UPGRADE na verzi X4.2“. 

Instalace nové verze X4.2 prostřed-
nictvím instalačního souboru ze stránek 
www.premier.cz.

Pokud budete mít zájem instalovat pro-
gram na počítači v místě, kde nemáte in-
ternet dostupný, máte možnost stáhnout 
si z adresy http://premier.cz/autodown/
ps10dm/setup.exe instalační soubor 
verze X4.2, který můžete přenést např. 
na flashdisku do počítače a instalovat. 
Postup pro instalaci je standardní jako 
v minulých letech a návod můžete nalézt 
v novinkách verze X4.2. Odkaz můžete 
nalézt na www.premier.cz.

Instalace prostřednictvím CD
V případě, že nemáte dostupný internet, 

rádi Vám na požádání zašleme CD s no-
vou verzí. Objednávku můžete zaslat na 
e-mailovou adresu upgrade@premier.cz. 
Postup instalace je stejný, jako v případě 
instalace prostřednictvím instalačního 
souboru. Upozorňujeme, že instalace 
prostřednictvím internetu je zcela auto-
matická a jednoduchá, na rozdíl od insta-
lace z CD!

V případě jakýchkoliv problémů s in-
stalací upgrade, prosím, volejte linku 
591 007 790 nebo 591 007 796, které 
jsou určeny výhradně k upgradu. Případné 
dotazy k upgradu prosím zasílejte na ad-
resu upgrade@premier.cz.
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Akce „Upgrade 2013“ nabízí možnost 
stáhnout si novou verzi, která zahrnuje 
technické a legislativní změny platné 
k příslušnému období. Upgrade programu 
PREMIER system verze X4.2 je rozeslán 
s tímto vydáním časopisu PREMIER 
system Journal č. 18. Klient pořízením 
upgrade získává:

Nárok na aktualizaci této verze po dobu  �
jednoho roku s možností stahovat z in-
ternetu veškeré aktualizace reflektující 
novinky v platné legislativě a technolo-
gická a funkční zdokonalení programu, 
nárok na poskytování poradenství  �
prostřednictvím telefonické hot-line 
a e-mailu,
možnost řešení dotazů prostřednictvím  �
on-line podpory (NTR support),
nárok na zvýšení věrnostní slevy  �
o 12 % (s výjimkou těch, kteří již do-
sáhli maximální výše věrnostní slevy ve 
výši 42 %).

Poznámka: V případě, že nejste připo-
jeni k internetu, můžete stále požádat 
o bezplatné zaslání instalačního CD.

Cenové podmínky Upgrade 2013
Každý aktualizační poplatek je kalkulo-

ván ve výši 22 % z celkové prodejní ceny 
programu, včetně ceny za rozšíření dal-
ších licencí či modulů. 

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

V případě nezaplacení některého up-
gradu ztrácí nabyvatel nárok na veškeré 
získané slevy. V této výši není zahrnut po-
platek za implementaci nových verzí. 

Výše uvedené ustanovení se ne-
týká smluvních partnerů, u kterých 

je pravidelný upgrade přímo stanoven 
v licenční smlouvě.

Platební podmínky
Společně s novou verzí obdrží klienti zá-

lohovou fakturu, smluvní partneři obdrží 
finální fakturu se splatností 14 dnů. Ihned 
po zaplacení zálohové faktury bude všem 
klientům zaslána finální faktura – daňový 
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.

3. Upgrade 2013
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PS Alternativní plocha
Nejen líbivý, ale také funkční – přesně 

takový by měl být moderní design. V sou-
ladu s těmito požadavky jsme pro uživa-
tele nejnovější verze PREMIER system 
připravili alternativní vzhled uživatel-
ského rozhraní Nová Plocha.

Nový grafický design. Všechny požado-
vané funkce a moduly jsou v něm dostupné 

z přehledně členěného menu, sestaveného 
z barevně odlišených dlaždic. Prostředí 
PREMIER system tak bude na první pohled 
povědomé všem uživatelům operačního 
systému Windows 8. Ti se nebudou muset 
při přepnutí do PREMIER system přeoriento-
vávat na odlišný vzhled a ovládání programu, 
což přispěje k rychlejší práci se systémem 
a zvýšení uživatelského komfortu. 

4. Vybrané novinky verze X4.2
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Zobrazení pouze dostupných modulů. 
Ještě větší přehlednost a rychlejší práci 
se systémem zajistí také možnost zobra-
zení pouze těch modulů a funkcí, které 
daný uživatel ke své práci běžně využívá. 
Například zaměstnancům skladu se na 
základní obrazovce objeví pouze tlačítka 
odkazující na funkce monitorování skla-
dových zásob, výdejky, příjemky apod. 
Tlačítka s přístupy do ostatních funkcí jim 
nebudou na ploše zbytečně překážet.

Dotyková zařízení. Rozhraní potěší také 
uživatele moderních technologií. Velmi 
pohodlně se totiž ovládá na chytrých te-
lefonech, tabletech a dalších dotykových 
zařízeních. Dlaždice jsou větší a od sebe 
navzájem lépe oddělené než standardní 
tlačítka. Snadněji se tak na ně kliká a sni-
žuje se možnost nechtěného „překliku“. 
Spolu s vektorovou grafikou systému, 
která se přizpůsobí všem velikostem 
obrazovky smartphonů a tabletů a ultra-
booků, nyní nabízí PREMIER system pro 
uživatele moderních mobilních zařízení 
jedno z nejlepších řešení na trhu ERP 
systémů. 

Tyto změny nijak nezasáhnou do dosa-
vadního ovládání programu. Tento vzhled 
bude dostupný jako alternativní, tzn. že 
jej můžete zvolit či nikoliv. Obě verze 
designu uživatelského rozhraní jsou do-
stupné paralelně a lze mezi nimi snadno 
přepínat doslova jedním kliknutím.

Automatická kontrola insolvence
Program nyní nabízí automatické hlí-

dání při práci s partnerem, zda-li není 
v insolvenci. Tato funkce je implemento-
vána do všech agend, kde dochází k poři-
zování dokladů k obchodním partnerům.

Např. při pořizování faktury proběhne 
nerušeně na pozadí úloha na test sol-
ventnosti. Uživatele pak upozorní „vý-
stražnou cedulí“. Ta se pak automaticky 
objeví na kartě partnera a všech jeho 
dokladech. 

Funkce čerpá informace z www.justice.cz, 
isir.justice.cz. 
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E-agent
Přidání 7 přehledů pro automatické  �
zasílání (např. informace o tržbách, 
přehled závazků, nedostatek zásob, 
přehled objednávek a rezervace, …).
V definici E-agenta přibyl informační  �
seznam historie spuštěných akcí. 
Mají-li se vykonávat úlohy např. v noci, kdy  �
není spuštěn program, je možné aktivovat 
E-agenta ve správci úloh MS Windows. 
Příkazový řádek např. C:\premier\premier.
exe FA1#UZIVATEL#HESLO AGENT HIDE 

(číslo firmy, název uživatele /je možné 
definovat např. fiktivního E_AGENT, kde 
budou všechny moduly v právech zaká-
zány/, heslo, příkaz akce, HIDE = volitelný 
parametr, kde spuštění nejde vidět).

NOVINKA – POS dotykové ovládání
K maximálnímu zjednodušení práce 

zaměstnanců prodeje a skladu slouží 
nejnovější funkce modulu Sklad ERP pro-
gramu PREMIER system s názvem POS 
dotykové ovládání.
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Funkce POS plně podporuje jakákoliv 
moderní dotyková zařízení, díky kterým 
lze do systému zadávat výdejky, příjemky 
a pokladní doklady doslova jedním kliknu-
tím. Můžete tak pracovat i s tablety, ultra-
booky, POS terminály aj. Podporuje také 
plně automatizované zadávání dat skrze 
čtečky čárových kódů, a to v režimech 
online i offline. 

 Nová funkce je přímo provázána s daty 
uloženými v programu PREMIER system 
a všemi podnikovými procesy. Skladové 

zásoby se aktualizují v reálném čase 
a odpovědní zaměstnanci tak mají důle-
žité informace vždy „čerstvé“. Novinka za-
městnancům podstatně urychlí i usnadní 
práci a v neposlední řadě minimalizuje 
chyby, které by mohly vzniknout manu-
álním zadáváním. Ocení ji zaměstnanci 
přímo ve firmě a díky kompaktním roz-
měrům dotykových zařízení i pracovníci 
v terénu.

Dotykové ovládání nalezne uplatnění 
i v pohostinství. Modul lze přispůsobit 
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jako ideální pokladní a objednávkový 
terminál. Personál restaurace ocení 
možnost rozpracování většího množství 
dokladů najednou (pro každého hosta 
či stůl zvlášť) a velmi praktické je také 
automatické zálohování rozpracovaných 
zakázek bez nutnosti ukládání. Systém 
si tak snadno poradí s výpadky proudu. 

Práci s novým dotykovým systémem 
přímo „v akci“ si můžete prohlédnout ve 
výukovém videu na našich stránkách 

www.premier.cz v sekci Ke stažení/Výuková 
videa/.

Unigrid – Smartsuma
Do přehledů a sestav byla implemento-

vána nová funkce „Unigrid – Smartsuma“. 
Nyní lze snadno sumovat dle zvoleného 
sloupce a interaktivně sledovat detaily 
sumované skupiny. Příkladem pro ukázku 
komfortu, který Vám tato funkce přinese, 
může být přehled faktur (viz obrázek).
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Pokud se klikne do textového pole 
(vlevo od šipky) a začne se psát text, 
ihned je tento vyhledán v seznamu (in-
krementální dohledávání). Funkce je 
dostupná v celém programu PREMIER 
system, v edici Standard i Enterprise.

Nové zobrazení seznamu dokladů
Pro ještě přehlednější práci s doklady 

jsme implementovali novou funkci zobra-
zení dokladů, která je dostupná ve všech 
modulech verze X4.2. V dialogu pro výběr 

dokladové řady, a to ve všech modulech, 
je nyní možnost kombinovaného zobra-
zení. Kombinace v případě potřeby  zob-
razí doklad i seznam zároveň.

Retina Display
Podpora displejů s velkým rozlišením, 

např. iPad 3. Pokud máte malý display, 
ale s velmi vysokým rozlišením, např. 
iPad 3 (připojení přes RDP, 2048 px x 
1536 px), doporučujeme přednastavit 
„Lupu“ v programu na 164 % nebo 188 %.   

13

4. Vybrané novinky verze X4.2



14

4. Vybrané novinky verze X4.2



Fonty, tlačítka a formuláře budou do-
statečně velké a díky vektorové grafice 
v programu PREMIER system také krásně 
ostrý obraz.

Práce v týmu – individuální zámky – 
druhá nezávislá úroveň zamykání

Program nyní umožňuje individuální 
zamykání dokladu přímo na dokladu. 
Na pravé tlačítko myši je aktivní pole 
zamykání dokladu. Doklad může změ-
nit pouze uživatel, který má nastaveno 
v Předvolbách omezujících – Obecné – 
povoleno zasahovat do uživatelsky uzam-
čených period.

Je nutné zdůraznit, že tento způsob 
zamykání je zcela nezávislý na časovém 
zamykání, tedy zamykání period či zvo-
leného časového období. Pokud si tedy 
uživatel zamkne individuálním zámkem 
požadovaný doklad, tak jej nemůže edi-

tovat, je-li tento doklad zamknutý v rámci 
časové periody.

Individuální zámek je druhá nezávislá 
úroveň zamykání dokladů. Nabízí se tak 
možnost zamknout doklad bez nutnosti 
spolupráce např. hlavní účetní, která má 
na starosti časové zamykání.

V tuto chvíli je funkce připravena na in-
dividuální zamknutí jednotlivých dokladů. 
V budoucnu se počítá s hromadným za-
mykáním dokladů dle zvoleného klíče.

Účetnictví
Modernizace hlavní knihy. Pokud uži- �
vatel chce skočit z hlavní knihy (nebo 
ze sestav Controlingu) na konkrétní 
doklad, nabízí se volba „Otevřít v nové 
záložce programu PREMIER system“, 
tedy bez opuštění hlavní knihy. (Vhodné 
např. při vnořování do detailů z rozvahy, 
přehledů v Controllingu, apod.)
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V dokladové řadě pokladny lze zvolit  �
DIČ EU. V případě provozovny v jiné 
zemi EU bude automaticky celá tato 
řada pokladny vstupovat do zahranič-
ního přiznání k DPH. Dříve šlo DIČ EU 
zadávat pouze ve fakturách.
Otevřené položky – při párování cizích  �
měn (ruční saldo účty) se nabídne vy-
tvoření kursových rozdílů.
V pokladních dokladech typu „tržby/ �
nákupy“ přibylo pole pro vyúčtování 
při platbě kartou nebo šekem, popř. 
stravenkami, včetně provázanosti se 
skladem. Pokud se vystavují doklady 
ze skladu, může si uživatel vybrat, jestli 
při platbě kartou vytvoří paragon nebo 
fakturu placenou kartou (jako dosud). 
Pokud se neurčí platba kartou při 
vytváření dokladu, je možné toto do-
datečně provést i na obrazovce „Zapla-
ceno/Vráceno“…. Zúčtovací účet (např. 
261) se nastavuje v globálních předvol-
bách – Účetnictví (pouze soustava PÚ).

Odběratelé
V šablonách vydaných faktur lze zvolit,  �
do faktury přidat vždy i nevyfakturované 
DL, (vhodné např. u servisní činnosti, 
kde se pravidelně fakturují měsíční 
služby + spotřebovaný materiál).
Modernizace kontaktních osob v adre- �
sáři partnerů:

Možnost definice uživatelských údajů  �
(znakových, numerických, datumo-
vých). Pojmenování se provádí v glo 
bálních předvolbách – Odběratelé – 
Adresář partnerů – „Uživatelské údaje 
v kontaktních osobách“.
V adresáři partnerů přibylo nad se- �
znamem kontaktních osob tlačítko 
„Zobrazit všechny“. Zobrazí se pak 
detailně kontaktní osoby včetně 
osob z jiných dodacích adres.
V tisku přibyly volby: „Tisknout  �
obálky/dopisy: dle výběru z kon-
taktních osob“ a „Tisknout obálku/
dopis, určené kontaktní osobě“. 
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Následně lze zvolit, zdali se bude tisk-
nout kontaktní osoba nad nebo pod 
názvem firmy.

V základních tiskových formulářích  �
faktur přibyla faktura s kombinovanou 
rekapitulací DPH pro přenos daňové 
povinnosti. Vhodné, jsou-li na jedné 
faktuře některé položky s DPH a ně-
které s přenesením DP.
Maximální kredit zadaný na kartě part- �
nera lze nyní hlídat dvěma způsoby:

Po zadání partnera upozornit, že je  �
nastaven kredit a dotázat se na infor-
maci o odběrateli (jako dosud).
Automaticky vypočítat ihned po za- �
dání partnera a upozornit až v mo-
mentě překročení.

Způsob hlídání se nastaví v globálních 
předvolbách – Odběratelé – Automatické 
hlášky…

Dodavatelé
Modernizace příkazu k úhradě. Pokud je 

v seznamu nalezen dodavatel, ke kterému 

existují i pohledávky, je tento označen v se-
znamu návrhu plateb znakem „!“. K partne-
rovi je možné např. vytvořit zápočet…

Sklad
Modernizace přehledu „Vystopování 

palet, SN, …“. Zde přibyla volba „Zobrazit 
pouze otevřené“ (nevydané).

Modernizace přehledu prodejů: přibyla 
volba Sumarizovat/Řadit „dle trasy pro 
rozvoz“.

Přibyly nové interaktivní přehledy: Vy-
hodnocení nabídek, Přehled prodejů dle 
rozčlenění (velikost, barvy, …), Přehled 
nákupů dle rozčlenění (velikost, barvy, …).

Nový přehled – prodejů dle rozčlenění 
(Sklad – Přehledy)

Tento přehled nabízí přehled pro-
dejů dle vnitřního rozčlenění skladové 
karty, např. prodej zboží/výrobků dle 
velikosti (oděvy), barev, rozměrů a dal-
ších možností vnitřního rozčlenění karet, 
u kterých je potřeba analyzovat údaje 
o prodeji.
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Přehled dle nastavení viz předchozí 
obrázek vypadá následovně. Červeně je 
uveden počet odpovídajících záznamů 
(v předchozím kroku bylo zadáno Suma-
rizovat dle rozčlenění). 

Kliknutím na šipku vedle uvedeného 
počtu se zobrazí rozpad této sumarizace 
na jednotlivé skladové položky.

Sklad – Přehledy: V uživatelsky před- �
nastavených přehledech lze definovat 
i filtr na vybranou skupinu sortimentů.
V Přehledu zůstatků dle rozčlenění  �
(umístění, paleta, …) přibylo tlačítko 
„Přesunout/Změnit“. Při potřebě změ-
nit zůstatek rozčlenění se pak nemu-
sejí dělat operace v příjemce.
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Ve Správci – Globální předvolby – Odbě- �
ratelé – Automatické vystavování – Fak-
tury přibyla volba „Nenabízet k fakturaci 
dodací listy s nulovou cenou“.
Ve Správci – Globální předvolby – Sklad –  �
Termíny hlídání, optimalizace výkonu 
přibyla volba „Při zápisu položek v do-
kladech nepočítat stav rezervovaného 
množství (rychlejší zadávání)“. Hodnotu 
lze dodatečně zjistit stiskem tlačítka 
‚refresh‘. Toto nastavení neplatí pro vý-
dejky, je-li nastaveno hlídání rezervova-
ných zásob.
Ve Správci – Globální předvolby – Sklad –  �
Základní – tlačítko „Uživatelské popisky 
ve skladových dokladech / Povinné 
údaje“. Lze u vynuceného rozčlenění na-
stavit „Zadávat pouze z číselníku“. Dále 
lze hromadně pojmenovat rozčlenění 
Jiné #1–3 (dříve šlo pouze na kartě).
Ve Správci – Globální/Uživatelské před- �
volby – Sklad – Základní – tlačítko „Na-
stavení seznamu skladových karet“ lze 
předvolit „Při vstupu automaticky zob-
razit obrázek, popis“, „Při vstupu au-
tomaticky zobrazit rezervace, všechny 
sklady“, „Při vstupu aktivovat víceúrov-
ňové zobrazení sortimentů“.
Ve Správci – Globální/Uživatelské před- �
volby – Sklad – Ostatní přibyla volba 
„V nabídkách zobrazovat pro ceno-
tvorbu a kontrolu nákladovou cenu (po-
slední známá)“.
Ve Správci – Omezující předvolby –  �
Sklad přibyla volba „Zakázat tvořit nebo 
měnit přednastavené přehledy ve 
skladě“ (přehledy ve skladě – záložka 
„Přednastavené“).
Ve Správci – Omezující předvolby –  �
Sklad přibyla volba „Přehled zůstatků 
dle rozčlenění: možnost provádět 
změny/přesuny“.
Vázané ceny: na kartě partnera i na skla- �
dové kartě jsou pro přehlednost ve váza-
ných cenách zobrazeny i obecné položky 
ze zákaznického ceníku (položky, které 

jsou definovány na větší skupinu karet). 
Označeny jsou modře.
Skladové karty – záložka Cross-refe- �
rence. Ke katalogovým číslům dodava-
tele lze vedle srovnávacích/smluvních 
cen zadat i stav zásob dodavatele (stav 
zásob lze pravidelně aktualizovat např. 
na kartě partnera – záložka Individu-
ální – Cross-reference – import z XLS).
Modernizace přehledu „Rekapitulace  �
nabídky / objednávky / výdejky“ (F11, 
nebo horní nabídka v dokladech). V se-
znamu je nyní k položkám poměrově 
přiřazena souhrnná sleva.
Inventura – Zápis z provedené inven- �
tury. Přibyla možnost importu z XLS.

Workflow
Do schvalovacích procesů lze zařadit 

i interní doklady, např. při přeúčtovávání 
nákladů a výnosů středisek, kde je po-
třeba dohody více stran.

Zakázky a výroba
Karty zakázek – v definici dokladových  �
řad zakázek lze zvolit jinou základní 
cestu pro složku volných dokumentů.
Ve správci globální předvolby – zakázky  �
přibyla volba „Při dohledávání zakázky 
řadit od nejvyšší (nejnovější)“. Při do-
hledání větší skupiny vyhovujících bude 
tato seřazena sestupně (v seznamech 
i našeptávačích).
Karty zakázky – v záložce přehledy  �
přibyl nový „Vyhodnocení objednávek“. 
Ten slouží k vyhodnocení zboží, jeho 
možnou realizaci a popř. stavu objed-
návek u dodavatele.
Modernizace karty zakázky – seznamy  �
přidružených dokladů (VF, DL, Objednáv- 
ky, …) byly převedeny do Unigridu (více in-
formací, možnost filtrování, řazení, …).
Při tvorbě zálohového listu přibyla volba  �
„Na základě zakázky nebo procesů za-
kázky“. Lze tak vytvořit souhrnný nebo 
i detailní zálohový list k zakázce.
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V globálních předvolbách – zakázky –  �
záložka „Pořizování dokladů“ přibyla 
volba „Na dokladech po zadání za-
kázky automaticky vyplnit přiřazené 
středisko z karty zakázky“.

Daňová kancelář
Modernizace tiskopisů pro rok 2012 

bude doplňována průběžně, jakmile tyto 
budou zveřejněny v oficiální podobě da-
nými institucemi. Plánujeme další rozší-
ření statistických výkazů.

Daňová evidence
Modernizace účtové osnovy, obratů 

a závěrky. Doplněna možnost založení 
analytiky pro příjmy a výdaje dle jiných 
paragrafů (8, 9, 10) než je paragraf 7. 

Procesní zakázky
V tomto modulu jsme v polovině roku 

2012 zahájili významnou modernizaci, 

jejíž dokončení je plánováno v únoru 2013. 
O novým možnostech modulu a jeho vy-
užití v praxi budete včas informováni.

Modernizace modulu „Práce 
na zakázkách“: 

Lepší a přehlednější zadávání časo- �
vých údajů (kombinace zápisu čísla 
nebo hodin a minut).
Možnost v číselníku výkonů kombino- �
vat dvě MJ (základní MJ a počet hodin), 
a to zvlášť pro prodej a kalkulaci ná-
kladů. Např. 1 ks výrobku zabere v ná-
kladech 3 Hod.
Ve správci – globální předvolby – za- �
kázky přibyla předvolba „V číselníku 
MJ je časový údaj (hodiny) označen kó-
dem“: Hod. Pokud se používá k označení 
hodin jiná MJ než „Hod“ je nutné tuto 
předvolbu změnit! Program dle tohoto 
odlišuje časové výkony od ostatních…
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Změna legislativy u zahrnování 
Daňového bonusu do výpočtu Exekucí

Jak mzdovým účetním zamotat legisla-
tivou hlavu? Tak o tom jsme se přesvěd-
čili na vlastní pěst.

V odborném měsíčníku Mzdová účetní 
9/2012 nás informovali, že daňový bo-
nus má být zohledňován do výpočtu srá-
žek ze mzdy. V následujícím vydání (tzn. 
10/2012 ) však judikát Vrchního soudu 
v Olomouci ze dne 11.5.2012 vše mění 
a tím pádem nám potvrzuje, že výpo-
čet pro srážky ze mzdy Daňový bonus 
neovlivňuje.

Modernizace hromadné tvorby pla- �
tových výměrů k určitému období na 
základě tarifní mzdy příslušné tarifní 
třídy zadané zaměstnanci v pracovním 
zařazení.
Modernizace položek 941 a 942 – soc.  �
a zdravotní pojištění u zaměstnance 
pojištěného v zahraničí (E101). Nyní 
se u položek zadávají zvlášť částka 
pro účtování (vstupuje do přehledů 
nákladů) a částka pro navýšení super-
hrubé mzdy pro výpočet zálohy na daň.
Modernizace přehledů nákladů na  �
zakázky a střediska – přidána volba 
detailního zobrazení všech zakázek/
středisek za určité období.
Upraveno rozúčtování zákonného po- �
jištění odpovědnosti za zaměstnance – 
původně zaokrouhlování na celé Kč, 
nyní na haléře.
Modernizace pracovních smluv – možno  �
tvořit dodatky s platností mm/rrrr a evi-
dovat historii pracovní smlouvy.

Mzdy zaměstnanců s E101, 
daňových nerezidentů 

Doporučený postup pro zpracování 
mzdy u zaměstnance s E101 – cizince. 

Pro takového zaměstnance platí pro SP 
a ZP právní předpisy země, kde má trvalé 
bydliště. V programu lze takového zaměst-
nance nastavit následujícím způsobem:

Ve mzdových položkách je třeba založit 
5 nových mzdových položek – a to do-
poručené kódy 941 – 945. Poté můžete 
pomocí kódu 945 pořizovat hrubou mzdu, 
pomocí 941 – 944, pak jednotlivé částky 
SP a ZP. Pokud se ZP a SP zaměstnance 
počítá % sazbou ze stejného VZ jako 
v ČR, tak lze použít položky 946 – 949 
s nastavenou sazbou (lze i individuálně 
pro každého zaměstnance). U mzdových 
položek 941 a 942 (zdravotní a soc. po-
jištění za zaměstnavatele) se nastavují 
2 částky. První částka se týká nákladů 
zaměstnavatele a je účtována a zohled-
ňována v přehledu nákladů na zakázky/
střediska/zaměstnance. Druhá částka 
slouží k navýšení základu daně dle čes-
kých právních předpisů – získání super-
hrubé mzdy (např. pokud zaměstnanec 
již dosáhl v cizině, kde je pojištěn, max. 
vym. Základu, tak první částka může být 
nulová, druhá však musí být odpovídající 
pojištění, jež by odvedl bez ohledu na 
omezení vym. základu).

V nastavení pojišťoven přidáte novou 
ZP a na ní zaškrtnete, že se jedná o za-
hraniční ZP. V případě, že nechcete ZP 
odvádět převodním příkazem, zaškrt-
něte volbu „neodvádět, pouze účtovat“, 
v opačném případě nastavte číslo ban-
kovního účtu.

Podobná je situace u SP. V daňových 
údajích zaměstnance nastavte „doložil 
E101“ a pokud chcete sociální pojištění 
u takového zaměstnance odvádět pře-
vodním příkazem, tak v „Parametrech 
mezd – Více správ OSSZ“ přidáte novou 
správu, číslo bankovního účtu a tuto 
následně přiřadíte zaměstnanci s E101 

5. MZDY
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v „Nastavení pojistného“ viz obrázek 
nahoře.

Výpočet daně:
1. Rezident vyslaný do zahraničí – dtto 

zaměstnanec.
2. Nerezident vyslaný do ČR – daň se 

počítá dle právních předpisů státu trva-
lého bydliště. U zaměstnance v daňo-
vých údajích zaškrtnete volbu „vyslaný 
zaměstnanec“. Program v tomto případě 
nebude u takového zaměstnance po-
čítat daň a tuto je nutné zadat pomocí 
mzdové položky s doporučeným kódem 
953 přímo do výkazu práce pro daný 
měsíc.

Pořizování stravného
Pro automatický výpočet nároku na 

stravné (udávané počtem stravenek ve 
dnech) je důležité správné nastavení 
mzdových položek. Obecně lze používat 
„doporučené kódy“ 710 (pro stanovení 
zákonného měsíčního nároku – vypočte 

program) a 714 pro ruční korekci (např. 
pokud bude zaměstnanec na služební 
cestě a stravné má vyúčtováno na ces-
tovním příkaze). Při zahájení měsíce je 
programem doplněna položka 710 (na-
stavena ve mzdových údajích zaměst-
nance) a po propočtu mzdy se u této 
položky vypočtou dny nároku na stravné. 
Pokud používáte více druhů stravenek 
mohou nastat dva případy:

 Účtování na společném účtu cenin – 
sazby za úhradu stravenek (zaměstnanec 
i zaměstnavatel) si zadáte až v nastavení 
mzdových údajů u zaměstnance – mů-
žete tedy jedním kódem stravného po-
řizovat různé hodnoty stravenek. Zde 
musíte pořídit i kód 714 (se zápornými 
sazbami), u kterého nezaškrtnete „dopl-
nit při zahájení“. 

 Účtování na rozdílných analytikách 
účtů cenin (dle druhů stravenek) – pro 
každou analytiku je nutno nastavit mzdo-
vou položku s doporučeným kódem 710 
i 714. Opět platí možnost nastavení 
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individuální sazby ve mzdových údajích 
konkrétního zaměstnance – můžete tedy 
jedním kódem stravného pořizovat různé 
hodnoty stravenek. V rámci analytiky pak 
členit stravenky dle jiného členění např. 
poskytovatele stravenek.

U nastavení mzdové položky kódu 714 
(korekce stravného) musíte nastavit zá-
porné sazby za zaměstnance i zaměstna-
vatele – viz obr.

Školení/zdravotní prohlídky/
kursy – personalistika

Umožňuje k vybranému (po zaškrtnutí 
volby „zobrazit všechny zaměstnance“ 

ke všem) zaměstnanci zapisovat termíny 
školení, prohlídek, kursů atd. Program 
umožňuje tvorbu číselníku školení s na-
stavením periodicity a tvorbu přehledů. 
Zároveň Vám nabízí následující termín 
školení.

Také umožňuje rozdělit jednotlivé kódy 
školení do skupin. Např.: 

Vhodným nastavením kódů Vám 
umožní přehledné výstupy a plánování 
v oblasti zdravotních prohlídek, školení 
a referenčních kursů. V rámci jednoho 
kódu doporučujeme kombinovat jen zdra-
votní rizika/kursy se stejnou periodicitou 
konání např. kód 2HP znamená Prohlídku 
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na hluk a prach co 2 roky, kód 1V pak Vi-
brace co 1 rok.

Ke každému školení lze nyní používat 
číselník typů školení a kategorií školení, 
které poté můžete využít při přehledech, 
filtrech, řazeních a sumacích.

Např.:

Sledování hodin zdravotních rizik
Ve výkazech práce je možno u každého 

zaměstnance evidovat měsíční sumy ho-
din v jednotlivých typech rizik. 

Tyto hodnoty lze následně sledovat, su-
movat dle vybraných kritérií a následně 
vyhodnocovat v přehledu Rizika, který 
naleznete v Přehledy ke mzdám – na-
bídka Přehledy.
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Hromadné pořizování  
platových výměrů

Pokud zaměstnavatel rozdělí zaměst-
nance do tarifních tříd (1–12), může 
v budoucnu využívat hromadné založení 
nových platových výměrů k určitému 
datu např. dle kolektivní smlouvy. Přísluš-
nou tarifní třídu nastaví u zaměstnance 
v „pracovním zařazení“. Zde se také na-
chází číselník tarifních mezd umožňující 
nastavit nové tarify platné pro danou 
třídu a určité období. 

V personalistice v Přehledech – Pře-
hled platových výměrů je možno využít 
tlačítko „Hromadné pořizování“ po jehož 
stisku a výběru období a zaměstnanců 
(jsou nabízeni jen zaměstnanci s ales-
poň jedním uloženým platovým výměrem 

a aktivní ve zvoleném období) budou vy-
generovány hromadně nové platové vý-
měry a to s měsíční/hodinovou sazbou 
odpovídající u zaměstnance uložené ta-
rifní třídě a jí nastavené sazbě v číselníku 
tarifních tříd.

Hromadná lustrace zaměstnanců 
v insolvenčním rejstříku

V Personalistice – Zaměstnanci – zvo-
líte tlačítko „i-rejstřík“ (pokud tlačítko 
není viditelné, musíte v nastavení rozli-
šení obrazovky nastavit vyšší rozlišení) 
a poté vyberete zaměstnance, u nichž 
chcete ověření provést.

 Program zobrazí seznam s hlášením 
stavu (má/nemá záznam) a linkem, který 
je možno rozkliknout a zkontrolovat zá-
znam v insolvenčním rejstříku.
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6. Nový modul – Návrhář manažerských výkazů

Nové definovatelné výkazy
Ve spolupráci s novým uživatelem pro-

gramu PREMIER system, jsme vyvinuli 
nový Návrhář přehledů a definovatelných 
výkazů.

Nový  návrhář disponuje neomezenými 
možnostmi  uživatelského  výběru a čer-
pání účetních dat a filtrace, vytváření 
libovolných počtu řádků a mezisoučtů, 
nabízí  typové rozdělení (měsíc, rok, za-
kázky, střediska, atd.), barevné ozna-
čení skupiny dat výkazu a další funkce. 
Jednotlivé záznamy jsou navíc interak-
tivní – po jejich rozkliknutí se uživatel do-
stane k detailům o jejich vzniku z hlavní 
knihy. To jsou mimořádné vlastnosti, 
které dělají tento modul mimořádně 

komfortním a nadstandardním pomocní-
kem v manažerském řízení firmy. Ve spo-
jení s funkcí E-agenta je v nabízené ceně 
bezkonkurenční.

Od vybraných klientů, kteří výkazy tes-
tovali v praxi, jsme zaznamenali nadšené 
reakce a ocenění komfortu a užitku to-
hoto návrháře. Věříme, že nový modul 
vzbudí zájem u mnoha klientů. Nyní máte 
možnost si tyto výkazy zakoupit v mimo-
řádné akci (více na následující straně).

Díky novým modulům v nové verzi 
X4.2 jsme jen potvrdili dynamický vývoj 
našeho informačního systému Premier, 
který se takto stává jedním z nejuniver-
sálnějších a nekomplexnějších produktů 
na trhu ČR a SR.
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Nový modul Návrhář manažerských výkazů
V modulu „Návrhář manažerských výkazů“ (byl umístěn do modulu Controlling) 

si můžete jednoduše uživatelsky nadefinovat přehledy, které více odpovídají 
činnosti Vaší firmy, než např. unifikovaný Výkaz zisků a ztrát.

Příklad výkazu, který používá naše firma. Pro manažerské rozhodování  
má daleko větší váhu než standardní Výkaz zisků a ztráty.

Cena modulu Návrhář manažerských výkazů 17 970 Kč (bez DPH) od 1.2.2012

Do 31. 12. 2012 se zaváděcí slevou více než 50 % –  
akční cena 7 770 Kč (bez DPH)

Co získáte v novém modulu Návrhář manažerských výkazů:

Možnost definovat neomezené množství přehledů. �
Zpracovat výkaz s rozvržením sloupců dle měsíců, roků, zakázek nebo středisek  �
(výkaz může mít až 216 vypočtených sloupců).
Všechny údaje jsou interaktivní, tj. že po dvojkliku myši se zobrazí detaily dané buňky. �
V přehledu je k dispozici horizontální graf, kde můžete přehledně sledovat vývoj  �
jednotlivých řádků přehledu.
Možnost vertikálního rozpadu na zakázky nebo střediska, tj. že se zobrazí pod sebou  �
výkazy zpracované za vybraná střediska nebo zakázky.
Možnost zařazení do úloh E-agenta. Přehled pak bude ve stanovený čas automaticky  �
doručen vybraným uživatelům v PDF nebo XLS formátu.
Přehled si můžete definovat snadno sami, popř. Vám s ním pomůže náš pracovník. �

Pokud budete mít o nový přehled zájem, využijte akční nabídky. Součástí základního modulu 
Controlling je možnost definovat si jeden přehled a sledovat jej souhrnně.




