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-   kontrolní hlášení DPH, legislativní kontinuita (CZ, SK) 

    příznaky, položky pro zpracování

    automatické kontroly, Auditoři, Příznaky

    automatické příznaky na dokladech 

    (např. při změně jiným uživatelem, objednávce z e-shopu,...) 

    ergonomičtější prostředí (např. pamatování po vypnutí) 

    nové funkce unigridu (filtry, komentáře, příznaky,...)

    modernizace přehledů

    nové funkce E-agenta

    lepší správa práv a předvoleb

 

PREMIER system verze X6 - (prosinec 2015)

ZJEDNODUŠENÍ A ZRYCHLENÍ PRÁCE SE SYSTÉMEM

Verze 



Úvod

Vážení uživatelé, 
je nám tradičně milou povinností před-

stavit Vám nové číslo informačního maga-
zínu PREMIER journal, jehož hlavní náplní 
je „Upgrade 2016“ a s ním spojená nová 
verze software Premier system X6.

Ústřední roli v nové verzi X6 předsta-
vuje komplexní a plně automatizované 
řešení pro zpracování Kontrolního hlášení 
DPH. Vzhledem k tomu, že tato legislativní 
úprava se dotkne převážné většiny našich 
uživatelů, bude pro ně verze X6 nepostra-
datelnou součástí pro práci v následují-
cích letech. Přechod na novou legislativní 
povinnost bude plně plynulý, bez nutnosti 
složitého nastavování. U 99 % případů 
bude zápis probíhat stejným způsobem 
jako nyní, tj. bez jediného kliku navíc.

Nová verze nabízí také přes 90 novi-
nek a vylepšení pro efektivnější práci 
s programem. Mezi hlavní novinky patří 
položky pro zpracování (příznaky), pa-
matování historie vstupů i po vypnutí 
programu, pamatování předvoleb v pře-
hledech, nové přehledy v controllingu a ve 
skladech, automatický auditor a další 
(viz kapitola novinky). Důraz byl kladen 
na přehlednost, kontrolní mechanismy, 
detekci chyb a nesrovnalostí vyplývají-
cích z účetní či obchodní praxe a na větší 
přizpůsobení displeje s Retina rozlišením 
(např. novější manažerské notebooky, 
4k monitory,…). Při grafické moderni-
zaci programu se zároveň zrevidovala 
a provedla modernizace funkční. Např. 

v komplexních informacích o odběrateli 
přibylo 6 nových ukazatelů včetně auto-
matického ratingového hodnocení a jsou 
nyní ještě více „komplexnější“. 

I přes významný počet novinek a ná-
strojů pro legislativu je přechod na verzi 
X6 snadný, zachovává všechny uživatel-
ské zvyklosti a nastavení. Určitě rychle 
oceníte přívětivost, přehlednost, jedno-
duchost a daleko méně klikání myší než 
v předchozí verzi.

Pevně věříme, že si novou verzi oblí-
bíte a přivítáte inovace, které vznikly na 
základě Vašich podnětů, s cílem zvýšení 
produktivity a zjednodušení práce. Nové 
funkce a přehledy jako je např. Přímé! 
Cash Flow po měsících, Ratingový výhled 
odběratelů nebo Prodejnost dle dodava-
telů jsou technologicky na velmi vysoké 
úrovni a ve většině konkurenčních pro-
gramů je nenaleznete.

Touto cestou si Vás dovolujeme upo-
zornit na akci „Upgrade 2016“, díky níž 
budete moci pružně reagovat na jakékoliv 
změny v legislativě po celý rok. Nákupem 
produktů „Upgrade“ získáte nárok na věr-
nostní slevy, které mohou dosáhnout až 
42 %. 

Přejeme Vám, aby se Vám celý rok 2016 
v podnikání dařilo a náš systém byl Vaším 
věrným rádcem i pomocníkem. Nyní již pří-
jemné čtení. 

Boleslav Buzek 
ředitel společnosti
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PřízNaky – Položky 
Pro zPracoVáNí

V nové verzi programu přibyla napříč 
všemi moduly zcela unikátní funkce 
„položky pro zpracování“. Jde o snadné 
označení jakéhokoliv dokladu pro poz-
dější práci. Položky, kde si uživatel vy-
tvořil příznak, pak lze vidět přímo na 
úvodní obrazovce.

Příznaky lze tvořit jak ručně, tak no-
vými nástroji v programu, které pří-
znaky vygenerují automaticky. 

Ručně lze zadat příznak na dokladu 
nebo přímo v unigridu, kde první slou-
pec je aktivní na tlačítko myši. V uni-
gridu se prvním stisknutím položka 
označí „pro zpracování“, druhým jako 
„splněná“ a třetím se příznak zruší.

Automaticky lze tvořit příznaky ve verzi 
X6 následovně:
1. Auditorem, ten se nachází téměř ve 

všech modulech (obr. 3) a dále sa-
mostatná kapitola.

2. Nově přidané doklady E-agentem 
(např. import objednávek z E-shopu 
nebo EDI komunikace).

3. Doklady pořízené jiným uživatelem 
(obr. 4) určené pro kontrolu zodpo-
vědnou osobou.

V systému PREMIER již několik let 
existují adresní nalepovací poznámky. 
Na první pohled mají příznaky obdobnou 
funkci. Rozdíly jsou ale markantní. Na 
něco se hodí nalepovací poznámky, na 
něco zase příznaky. Zde jsou rozdíly:

NoViNky V X6

Obr. 1 – Na položky pro zpracování se lze ihned 
přepnout kliknutím na značku příznaku.

Obr. 2 – Ručně lze zadávat příznaky objektem vlevo nahoře (vedle zavírání okna) a nebo zrychleně 
přímo v unigridu. Více možností však nabízí první varianta. Např. různé druhy příznaků, dopsání 
komentáře, sdílení s jinými uživateli.
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Nalepovací poznámky:
neomezený počet k dokladu �
rozdělovník (spřažený) �
úkolování �
skok z osobní složky �
pouze u dokladů �

Příznaky (položky pro zpracování):
jedna k dokladu �
přehlednější v seznamech (unigrid,  �
kombinovaný doklad + seznam)
rozdělovník (spřažený, nezávislý) �
komentáře (s možností zápisu přímo  �
v unigridu)
možnost filtrování (smart filter) �
rychlá sestava nebo XLS s komen-  �
tářem
automatické akce (auditor, nové objed- �
návky z e-shopu)

automatická tvorba (zápis jiným uživa- �
telem, např. klientem účetní firmy)
skok z hlavní obrazovky �
trvalé a dočasné v dokladech �
dočasné v přehledech �

Kromě možnosti zadat trvalý příznak 
u dokladů, tj. u záznamu, který má své 
ID (každý záznam v programu PREMIER 
má svůj „občanský průkaz“), lze zadá-
vat i dočasné příznaky a komentáře ve 
všech přehledech (obr. 5), tedy v řád-
cích přehledu, které nemají své unikátní 
ID. Jde např. o přehled pohledávek dle 
odběratelů. Pohledávka odběratele je 
pak souhrnem více faktur a je s časem 
proměnlivá (např. při příštím spuštění 
přehledu již nemusí pohledávky exis-
tovat…). Zde slouží štítky a komentáře 

Obr. 4 – V definici dokladových řad faktur lze určit odpovědnou osobu. Té se pak na dokladech vytvořených 
jinými uživateli vytvoří automatický příznak. Vhodné např. pro účetní firmy, kde klient přes vzdálenou 
plochu (např. službou PREMIER outsourcing) zapisuje sám faktury a účetní je následně kontroluje.
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především pro filtrování (kde nelze zadat 
logickou podmínku filtru a je nutný ruční 
výběr) a dále export do xls nebo rychlé 
tiskové sestavy.

aUditor – ceNtrUm 
koNtrolNích aPlikací

Jednou z viditelných novinek verze X6 
je tzv. „auditor“. V minulosti byly některé 
kontrolní mechanismy programu „ukryty“ 
ve vnořených nabídkách hlavních modulů, 
proto jsme vytvořili aplikaci „Auditor“, 
která je dostupná z hlavní nabídky a inte-
gruje kontroly do jedné aplikace. 

Automatické označení položek
Přednost Auditora spočívá v automa-

tickém označení položek pro zpracování 
„Příznakem“. Uživatel tedy může ihned 
intuitivně přeskočit na požadované místo. 
Kontrolní funkce lze spustit postupně či 
také všechny najednou a zároveň u každé 
funkce lze nastavit kontrolované období. 

Postupně bude Auditor doplněn do 
všech modulů, kde budou pro kritické 
místa realizovány automatické kontroly 
a detekce možný chyb.

Funkci „Auditora“ ocení především účetní 
společnosti, které z jednoho místa mohou 
rychle a efektivně zjistit nejčastější nesrov-
nalosti v programu s možností rychlé opravy. 
Věříme, že takto budou některé důležité 

Obr. 5 – Dočasné příznaky lze využít k filtrování, 
komentářům a následným tiskům nebo 
exportům.

Obr. 6 – příklad exportu pohledávek do MS Excel filtrovaných dle štítku a opatřených komentářem.
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funkce dostupnější, např. „Kontrola konzis-
tence faktur“, která byla dostupná pouze 
u daňového přiznání k DPH.

Kontrolní funkce „Auditora“ v modulu 
účetnictví:

Prověření pokladny v záporném zůstat-  �
ku.
Přijaté otevřené zálohy. �
Nezadané povinné střediska a zakázky. �
Změny provedené po podání výkazu  �
DPH.
Změny provedené po podání kontrol- �
ního výkazu DPH.
Kontrola konzistence. �
Zápisy v deníku (nezaúčtované fak-  �
tury,…).
Položky s účtem 395 (mimo zápočet). �
Podezřelé souvztažnosti. �

moderNizace tlaČítek 
hiStorie VStUPŮ

Intuitivní ovládání a akcent na ergono-
mii, to jsou hlavní konkurenční výhody 

Premieru a ty hodláme posilovat i v bu-
doucnu. Verze X6 nyní nabízí uživateli 
širší a komfortnější možnost pro za-
znamenání historie práce, což uživateli 
umožňuje se rychle a přesně vracet na 
místa předchozí polohy.  Tato funkce má 
velký význam např. pro klienty, kteří mají 
více dokladových řad, kdy nemusí volit vý-
běr dokladových řad a z historie rovnou 
vstoupí do určené dokladové řady (Sklady, 
Deník, Fakturace, Partner atd.).

Historie práce ve verzi X6: 
Zobrazuje poslední tři polohy v rámci  �
jedné agendy.  
Pamatování až 4 hodin poslední prá-  �
ce.
Možnost nastavení časového rozsahu  �
paměti polohy.
Kopírování historie vstupů po otevření  �
nového okna (záložky).
Polohy si pamatuje i opětovném spuš- �
tění Premiera. 

Obr. 3
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Pozor-tiP:
Časový rozsah paměti historie práce 

lze přednastavit ve Správci – Předvolby 
– Uživatelské – Pracovní plocha, Usnad-
nění – Rychlý start/Historie práce.

NoVá zodPoVĚdNá oSoBa 
V dokladoVÝch řadách

V nové verzi lze nyní v nastavení dokla-
dových řad nastavit zodpovědnou osobu, 
která je pomocí automatického příznaku 
upozorněna, že v dokladové řadě, za kte-
rou  zodpovídá, pořídil jiný uživatel doklad 

či provedl změnu. Příznak se vytvoří au-
tomaticky a zodpovědná osoba má tak 
dokonalý přehled o nových dokladech, 
či změnách. Tato funkce  je vhodná např. 
v případě, že manažeři-uživatelé potře-
bují kontrolovat práci podřízených. Na-
stavení lze provést v dokladových řadách 
(VF, ZVF, PF, ZPF).
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aUtomatickÝ imPort 
oBjedNáVek z eShoPU

Ve verzi X6 již lze objednávky z Eshopu 
přijímat automaticky, bez nutnosti ma-
nuálního potvrzení. Tento dlouhodobý 
požadavek klientů byl realizován právě 
v souvislosti s novou funkcí příznaků, 

které zajišťují uživateli dokonalý přehled 
o tom, které doklady v systému automa-
ticky přibyly.

Nastavení importu objednávek z Eshopu
Provádí se v E-agentovi - volbou Auto- �
matický import objednávek.
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Možnost volby časové periody importu. �
Volba dvou druhů příznaků – nové ob- �
jednávky a objednávky s novými zákaz-
níky či změněnou adresou.

edi komUNikace
U verze X6 jsme přistoupili k doplnění 

funkčnosti EDI komunikace, jež slouží 
k přenosu účetních dokumentů, respek-
tive elektronické výměně dat. Nyní lze na-
stavit hromadný import EDI dokumentů 
pomocí přednastaveného prefixu. 

V praxi to znamená, že pokud v do-
kladové řadě PV zvolíte „Nová“ – import 
z EDI, tak Vám program nabídne pouze 
soubory odpovídající přednastavenému 

prefixu a pokud je takových více, lze je 
nově importovat najednou. Modul i tato 
funkcionalita reflektuje moderní trend 
přenosu dat a způsob komunikace. 

PředVolBy Pro VÝkazy
V našem úsilí vyjít vstříc nepřebernému 

množství Vašich požadavků a podnětů 
jsme přistoupili u nové verze k další no-
vince. Nyní si program při opakovaném 
vstupu pamatuje poslední nastavené 
předvolby pro výkazy, tyto předvolby bu-
dou zvýrazněné. Pokud pro Vás není tato 
funkčnost žádoucí, lze toto nastavení zru-
šit pomocí tlačítka „Výchozí“.

Statistika zápisů - Účetnictví Nový 
přehled: 

„Statistika zápisů v deníku“ s možností 
členění na účetní roky, měsíce, uživatelé, 
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dokladové řady nebo střediska. Vhodné 
např. pro účetní firmu sdílející data s kli-
entem (outsourcing), která potřebuje 
zjistit, kolik zápisů si provedl sám klient 
a kolik zápisů provedla účetní firma. Pře-
hled se nachází na hlavní obrazovce pod  
modulem Plány a prognózy.

moderNizace aPlikace „aktiVita“
Stále silnější tlak klientů na dostupnost 

informací v mobilních technologiích nás 
inspiroval k modernizace aplikace „Akti-
vita firmy“, která umožňuje uživateli pro-
střednictvím mobilního telefonu či tabletu  
přístup ke klíčovým firemním informacím. 
Tato novinka byla uveřejněna v minulém 
roce a jedná se o aplikaci pro mobilní za-
řízení s operačními systémy Android, iOS, 
Windows Phone. Nově byla „Aktivita firmy“ 
rozšířena o další informace a předpoklá-
dáme v budoucnu další modernizaci této 
aplikace.
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Sledování nejvýznamnějších zákazníků
K náhledu zásadních ukazatelů, jako 

je výkon firmy, výše tržeb či objednávek, 

nově přibyl přehled tržeb členěný dle nej-
větších odběratelů (graf top zákazníků).
Uživatel rovněž nově získává možnost 
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uložení seznamu několika účetních jed-
notek. Vše je samozřejmě plně synchro-
nizované s desktop verzí.

PlateBNí termiNály
Inovovaný PREMIER system X6 re-

spektuje moderní a stále častější způsob 
platby platební kartou. Oproti předchozí 
verzi programu přichází s širší podporou 
komunikace s platebními terminály:

Podporované banky pro protokol  �
iCT220
Protokol RS232 (Komerční banka) �
Připravuje se TCP/UDP pro ČSOB �

Podporovaná komunikace s platebním 
terminálem:

COM sériový port �
NETWORK / UDP �
NETWORK / TCP-Server �
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UPozorNĚNí  
Na NeodeSlaNÉ hláŠeNí

Nově je možné v Centru e-Podání, které 
slouží ke komunikaci s úřady (ČSSZ, FÚ, 
ZP) doslova stlačením jediného tlačítka, 
najít novou volbu, která se týká mezd 
a upozorní na neodeslaná hlášení (mzdy 

– upozornění na neodeslaná hlášení). 
Novou volbou „ověřit stav“, kterou ocení 

zejména účetní firmy, máte jako uživatel 
verze X6 přístup ke kontrole nedokonče-
ných (neověřených) podání všech zpraco-
vávaných účetních jednotek. 
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Nedílnou součástí nové verze programu 
jsou úpravy reflektující legislativní změny. 
Z tohoto pohledu je nejvýznamnější no-
vinkou Kontrolní hlášení. Po provedení 
upgradu na verzi X6 program automa-
ticky doplní příslušné řádky kontrolního 
hlášení u jednotlivých kódů DPH.

V souvislosti se změnou legislativy pro 
rok 2016 vzniká od 1. ledna 2016 plát-
cům DPH povinnost podávat kontrolní 
hlášení. Jedná se o zcela nový speciální 
výkaz. Zmíněné subjekty mají povinnost 
poskytnout údaje z daňových dokladů, 
které jsou již v současné době povinni 
evidovat ze zákona. Tyto údaje se budou 
vykazovat v kontrolním hlášení na základě 

vystavených a přijatých daňových do-
kladů (včetně zjednodušených daňových 
dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb. Kontrolní hlá-
šení nenahrazuje řádné daňové přiznání 
k DPH, a zřejmě ani souhrnné hlášení, 
bude však nahrazovat hlášení o přenese-
ných daňových povinnostech. Lze jej po-
dávat pouze elektronicky, a to ve formátu 
a struktuře zveřejněné správcem daně.

Verze X6 přináší Kontrolní hlášení DPH, 
legislativní kontinuitu (CZ, SK):

Pořizování dokladů s lehkostí. �
Navrženo pro maximální komfort uži-  �
vatele.
Vše je automaticky předvoleno. �

Kontrolní hlášení DPH
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U 99 % dokladů je způsob zadávání  �
stejný jako do 31. 12. 2015.
Export do XML, automatické kontroly,  �
sledování změn…

Co se změní pro uživatele?
Pro uživatele se při práci změní pouze 

to, že při zadávání faktury do systému 
bude potřeba vyplnit originální číslo PF 
dodavatele, liší-li se od variabilního sym-
bolu. A pokud používáte jiné DUZP, než 
je uvedené na faktuře, bude nutné vy-
plnit datum z daňového dokladu (přijaté 
faktury).

Kontrolní hlášení
Samotné kontrolní hlášení se pak 

nachází v Daňové kanceláři – Přiznání 
k DPH – 2. Detaily – všechna plnění, Kon-
trolní výkaz DPH.
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Tlačítkem „Kontrolní výkaz DPH“ ve 
spodní části okna se otevře příslušný mo-
dul pro další práci.

Práce v modulu Kontrolní hlášení je 
obdobná jako u jiných daňových přiznání. 
Zde lze jak vytvářet nová hlášení, tak 
editovat, kopírovat, exportovat, atd. již 
uložená.
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Uložení a odeslání  
Kontrolního hlášení DPH

Po uložení pak kontrolní hlášení 
odešlete ve formátu XML na příslušný 
finanční úřad obdobně jako ostatní. Sa-
mostatný formulář kontrolního hlášení 
v programu vypadá takto:
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Nová povinnost pro plátce dPh
 Změna od 1. 1. 2016. �
 Novela zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.  �
 Za nepodání Kontrolního hlášení (dále  �
KH) hrozí sankce.

Co je kontrolní hlášení?
KH je novým druhem daňového tvrzení,  �
které obsahuje vybrané údaje o plně-
ních, které plátce vykazuje ve svém da-
ňovém přiznání k DPH. 
KH nenahrazuje řádné daňové přiznání  �
k DPH ani souhrnné hlášení, ale nahra-
zuje výpis z daňové evidence.
Jak KH podat? �
Podání KH musí být výhradně elektro- �
nickou formou, a to ve formátu a struk-
tuře zveřejněné správcem daně (xml). 
Povinnost pro elektronické podání dPh  �
bude od 1. 1. 2016 pro všechny plátce 
DPH!

Kdy to začne?
Pro plátce DPH měsíční vznikne první  �
povinnost podat KH k 25. 2. 2016 za 
leden 2016.
Pro plátce DPH kvartální vznikne první  �
povinnost podat KH u právnických 
osob k 25. 2. 2016 za leden 2016 
a u fyzických osob do 25. 4. 2016 za 
první kvartál roku 2016. 
POZOR: lhůta pěti dnů pro opožděné  �
podání daňového přiznání bez po-
kuty podle §250 DŘ se nevztahuje 
ke KH! 

Kdo KH podává a kdo ne:
osoby povinné podat kh:
Pro právnické osoby plátce DPH je ob- �
dobí pro podání KH vždy měsíční bez 
ohledu na to, zda mají pro podání da-
ňového přiznání k DPH období měsíční 
nebo čtvrtletní.

legislativa - kontrolní hlášení dPh 
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Pro fyzické osoby plátce DPH je lhůta  �
pro podání KH závislá na lhůtě pro po-
dání přiznání k DPH. 
Zvláštní případy, např. vstup do insol- �
vence.

osoby nepovinné podat kh:
Neplátce DPH. �
Plátce, který za dané období neusku- �
tečnil ani nepřijal žádné definované 
plnění (§101c).
Plátce, který uskutečnil pouze plnění  �
osvobozená od daně bez nároku na od-
počet daně (§51).

Druhy KH:
řádNÉ  v zákonem stanovené lhůtě.
NáSledNÉ  povinnost vzniká plátci po 

uplynutí řádné doby pro po-
dání KH a to do 5 pracovních 
dnů ode dne zjištění. 

oPraVNÉ  možnost nahradit již řádné 
podané KH a to v lhůtě pro 
podání řádného KH.

Obecné pokyny:
kh se podává za období, ve kterém 

plátce zejména:
Přizná daň na výstupu (tj. vyplňuje  �
řádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, a 13 
daňového přiznání k DPH).
Uskutečnil zdanitelné plnění v režimu  �
přenesení daňové povinnosti (tj. vy-
plňuje řádek 25 daňového přiznání 
k DPH).
Uplatňuje nárok na odpočet daně na  �
vstupu (tj. bude vyplňovat řádky 40 
a 41 daňového přiznání k DPH).
Uskutečnil nebo přijal příslušná pl- �
nění ve zvláštním režimu pro investiční 
zlato.

Sankce při nepodání KH:
1.000 Kč  pokud dojde k podání 

dodatečně, po uplynutí 
lhůty dodání bez vyzvání 
správce daně.

10.000 Kč pokud dojde k podání 
dodatečně, po uplynutí 
lhůty po vyzvání správcem 
daně.

30.000 Kč pokud nedojde k podání 
následného KH na zákla- 
dě výzvy správcem daně 
(do 5 kalendářních dnů po 
přijetí do datové schránky) 
k doplnění či potvrzení 
údajů uvedených v KH.

50.000 Kč pokud nedojde k podání 
řádného KH ani v náhrad- 
ní lhůtě stanovené správ-
cem daně.

do 50.000 Kč tomu, kdo na základě vý-
zvy správce daně nedoplní 
či neodstraní pochybnosti.

až 500.000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje 
nebo maří správu daní ne-
podáním KH.

Na co si dát pozor při zpracování KH:
  � Uvádět DIČ u všech osob povinných 
k dani dle zákona o DPH (§29) tzn. pod-
nikatelů fyzických osob a všech práv-
nických osob (Pozor na OVSČ neplátce 
DPH, který má také DIČ).
U dokladů nad 10.000 Kč je povinnost  �
uvádět daňové doklady položkově (část 
KH A.4 a B.2).
U přijatých faktur je povinnost uvádět  �
původní číslo dokladu a původní datum 
uskutečnění (DPPD – datum povinnosti 
přiznat daň).
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Akce „Upgrade 2016“ nabízí možnost 
stáhnout si novou verzi, která zahrnuje 
technické a legislativní změny platné 
k příslušnému období. Klient pořízením 
upgradu získává:

Nárok na aktualizaci této verze po  �
dobu jednoho roku s možností staho-
vat z internetu veškeré aktualizace re-
agující na novinky v platné legislativě 
a technologická a funkční zdokonalení 
programu. 
Nárok na poskytování poradenství pro- �
střednictvím telefonické HotLine na 
telefonním čísle: +420 251 614 747 
a e-mailu info@premier.cz.
Možnost řešení dotazů prostřednictvím  �
on-line podpory (TeamViewer).
Nárok na zvýšení věrnostní slevy  �
o 12 % (s výjimkou těch, kteří již do-
sáhli maximální výše věrnostní slevy 
ve výši 42 %).

cenové podmínky Upgrade 2016
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 
upgradu ztrácí nabyvatel nárok na 
veškeré získané slevy. V této výši není 
zahrnut poplatek za implementaci no-
vých verzí. 

Výše uvedené ustanovení se netýká 
smluvních partnerů, u kterých je pravi-
delný upgrade přímo stanoven v licenční 
smlouvě.

Upgrade 2016 
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Platební podmínky
Společně s novou verzí obdrží klienti 

zálohovou fakturu, smluvní partneři ob-
drží finální fakturu se splatností 14 dnů. 
Ihned po zaplacení zálohové faktury 
bude všem klientům zaslána finální fak-
tura – 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.

elektronická instalace nové verze X6
Jako obvykle proběhne distribuce i in-

stalace verze X6 pouze elektronickým 
způsobem, proto součástí balíčku Up-
grade 2016 není instalační CD. 

Pozor!
instalace nové verze probíhá pro-

střednictvím nové nabídky „Upgrade na 
verzi X6“. Pokud se Vám tato nabídka 

nezobrazuje, je nutné nejdříve provést 
standardní aktualizaci Premier update! 
(nachází se ve stejném menu). Po této ak-
tualizaci již bude nabídka Upgrade na verzi 
X6 dostupná. aktualizace Premier update 
nyní probíhá zcela automaticky pouhým 
kliknutím na funkci aktualizace bez nut-
nosti potvrzování dalších kroků.

instalace nové verze X6 z menu
Klikněte na nabídku „Upgrade na verzi 

X6“ a potvrďte následující nabídku „Ak-
tualizace“. Vše již proběhne zcela auto-
maticky. 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 
2016“.

doporučení
Máte-li síťovou aplikaci, instalaci lze 

provést z kterékoliv stanice. Doporučuje 
se však přímo na serveru. Ukončete práci 
v systému. Máte-li síťovou aplikaci, pře-
svědčte se v modulu „Interní sdělení“, že 
není nikdo aktivní v programu, tedy není 
přihlášen a v programu nepracuje. Lze 
také zjistit v modulu Správce – Přihlášení 
uživatelé. 

Pokud jsou všichni uživatelé odhlášeni, 
je možné přistoupit k samotné aktuali-
zaci. Vlevo nahoře v horním menu „Start“ 
se zobrazí nová nabídka „UPGRADE na 
verzi X6“.

instalace nové verze X6 pomocí 
instalačního souboru z www.premier.cz

Pokud budete mít zájem instalovat 
program na PC v místě, kde nemáte in-
ternet dostupný, máte možnost stáhnout 
si z adresy http://premier.cz/autodown/
ps10dm/setup.exe instalační soubor 
verze X6, který můžete přenést např. 
na flashdisku do počítače a instalovat. 
Postup pro instalaci je standardní jako 
v minulých letech a návod můžete nalézt 
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v novinkách verze X6 (odkaz můžete na-
lézt na http://premier.cz/cs/supp_pack.
asp). 

Pokud spustíte instalaci „Setup.exe“ na 
počítači nebo serveru, kde byla instalo-
vána předchozí verze programu (od verze 
X3), instalátor automaticky rozpozná, že 
na tomto počítači se IS PREMIER nachází 
a nabídne Vám tak jednodušší variantu 
instalace nové verze.

instalace nové verze
Při tomto výběru a potvrzení se již 

spustí instalace nové verze X6 a vše se 
automaticky aktualizuje.
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instalace pomocí instalačního souboru
Pokud se během roku měnil server či 

počítač, na kterém byla starší verze in-
stalována, instalaci je možné také spustit 

prostřednictvím staženého „Setup.exe“, 
je jen nutné zadat cestu, kde se bude 
program instalovat. Zadáme tedy adre-
sář, kde je IS PREMIER aktuálně uložen.
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Tipy a triky

Přepnutí panelů
Nabízí se Vám možnost přepnout panely, 

když je program zaneprázdněn (např. vý-
počtem). Na kliknutí myší nemusí počítač 
vždy reagovat, lze však panel přepnout 
pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

Přechod na nový – jiný server
Pokud v rámci své firmy přecházíte na 

nový výkonnější server, kde bude provo-
zován IS PREMIER, lze jednoduše zko-
pírovat stávající adresář \PREMIER\ ze 
starého na nový server. Doporučujeme 
po zkopírování adresáře na nový ser-
ver do složky na rootu disku, tedy např. 
C:\Ekonom\Premier\, nastavit a přepsat 
znovu oprávnění na všechny soubory 
a podadresáře na nadřazeném adresáři \
Ekonom\. Někdy se na serveru tato právě 

nezdědí. Pokud se bude na nový server 
přistupovat také jako terminálová služba, 
je nutné nainstalovat podpůrné vizuální 
knihovny a šifrovací algoritmy pro zasí-
lání dat na úřady státní správy, zdravotní 
pojišťovny a podobně. Instalaci spustíte 
souborem „Setup_ocx.exe“, který je 
v hlavním adresáři \PREMIER\.

 Přechod na nový – jiný osobní počítač
V případě, že přecházíte na nový počí-

tač v rámci své firmy či ve Vašem osobním 
(domácím) vlastnictví, než starý počítač 
ekologicky zlikvidujete, zkopírujte celý 
adresář \PREMIER\ na externí zařízení 
(USB disk, Flash disk a podobně). Lze 
pak jednoduše zase z externího zařízení 
nakopírovat vše na nový PC. Zachováte 
tím tak veškerá data, včetně nastavení, 
oprávnění a podobně. Na novém PC pak 
platí stejná pravidla jako v odstavci výše 
o novém serveru. Pokud se již starý po-
čítač nedaří ani zapnout, lze si z našeho 
webu stáhnout celou instalaci (http://
premier.cz/cs/supp_pack.asp), která ob-
sahuje celý IS PREMIER včetně nejnověj-
ších aktualizací. Po instalaci do nového 
PC je nutné program také zaregistrovat 
platnými registračními údaji. Pokud je ne-
máte po ruce, sdělí Vám je naši pracov-
níci na HotLine. Pokud se program nově 
nainstaluje a následně zaregistruje, je 
nutné vytvořit novou – prázdnou účetní 
jednotku, do které obnovíme zálohu, kte-
rou máme uloženou jinde než na starém 
PC. Pokud jste neprováděli žádné zálohy 
dat nebo jsou veškeré zálohy dat na sta-
rém PC, který je ovšem již mimo provoz, 
obraťte se, prosím, na svého IT odbor-
níka či servis počítačů. Data ve většině 
případů lze obnovit (placená služba). 
Proto výrazně doporučujeme zálohovat 
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data a tato ukládat vždy mimo pracovní 
počítač.

Nový osobní certifikát 
či přechod na nový počítač 
se stávajícím certifikátem

Základní informace pro práci s certifi-
kátem a odesílání dat na OSSZ, ZP a další 
úřady, najdete zde: http://www.premier.
cz/support/navod_epodani.pdf.

Pokud máte nový počítač, lze ze sta-
rého vyexportovat stávající certifikát. Ex-
portovat je možné ve Windows: Ovládací 
panely – Možnosti internetu – záložka 
obsah. Zde je tlačítko „Certifikáty“. Vybe-
reme náš certifikát a klikneme na tlačítko 
„Exportovat“. Po exportu lze tento soubor 
načíst jako import nového certifikátu na 
novém počítači.

 

Pozor!
Pokud byl na starém Pc operační sys-

tém Windows XP, je nutné tento expor-
tovaný soubor s certifikátem převést pro 
použití na novějších operačních systé-
mech. důvodem je chyba ve Windows XP, 
která znemožní tento exportovaný certifi-
kát načíst do novějších Windows. Pro pře-
vod takového certifikátu slouží oficiální 
utilitka od společnosti První certifikační 
autorita, a.s., popřípadě Vám tuto utilitku 
na požádání zašleme. tento malý program 
převede certifikát, který lze pak použít na 
novém Windows. Pokud však máte ori-
ginál Vašeho certifikátu tak, jak jste jej 
obdrželi od vydavatele, není nutný žádný 
export, ale přidáte do nových Windows 
ten původní certifikát.

Na novém Pc máte již certifikát nainsta-
lovaný a nyní ho jen načtete v iS Premier 
v modulu Správce – Předvolby uživatel-
ské – Volby pro síť, tisk, export a pomocí 
tlačítka „elektronický podpis“, kde zvolíte 
variantu „Načíst z centra“.
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V této kapitole bychom Vám rádi připo-
mněli významnou funkci programu Pre-
mier system, která usnadňuje hromadnou 
fakturaci pro více odběratelů. V praxi to 
jsou nejčastěji periodické služby, proná-
jmy či další smluvní plnění. Tato akce se 
provádí pomocí tzv. Šablon faktur.

Šablona může být vázána na jednoho 
odběratele nebo na skupinu odběratelů 
a nově i na skupinu karet zakázek. V ná-
sledujícím příkladu Vám nasimulujeme, 
jak lze na základě jedné šablony vystavit 
faktury za různý nájem určité skupině 
odběratelů.

Výběr skupiny odběratelů
1. varianta: klíčem zadaným v názvu 

partnera např. identifikátorem,
2. varianta: přiřazením tzv. štítků z kar- 

ty partnera.
Skupinu odběratelů přiřadíte faktu- 

ře klíčem, který je zadán místo názvu 

odběratele (viz obr. č. 1, klíč musí začít 
znakem &, pokud se má čerpat z karty 
partnera nebo znakem %, pokud se má 
čerpat z karty zakázky). V případě štítků 
stačí označit příslušné štítky. Definice 
z karty zakázky je vhodná např. pokud 
má jeden partner více smluv, jejichž 
údaje (číslo smlouvy, text, částka,…) jsou 
definovány na kartách zakázek.

zadání vzorců pro období
a) Do jakéhokoliv popisu (v položce, po-

známce) lze zapsat měsíc/rok, který se 
bude přizpůsobovat datumu uskutečně-
ného období (viz obr. č. 1 a 2, vzorec musí 
být umístěn ve složených závorkách). 
Např. zadáte-li v šabloně: „Fakturujeme 
Vám nájem za období {MM-2/RRRR} až 
{MM/RRRR}“, bude text ve finální faktuře 
vypadat takto: Fakturujeme Vám nájem 
za období 7/2009 až 9/2009.

hromadné vystavování faktur

Obr. č. 1 – Místo partnera je zadán klíč – identifikátor č.1=“N“ nebo štítek nájem.  
V popisu je vzorec, který zobrazí fakturovaný měsíc/rok.
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b) Do jakéhokoliv popisu (v položce, 
poznámce) lze zapsat ve složených zá-
vorkách vzorec, který čerpá údaje ze se-
znamu partnerů (viz obr. č. 2), nebo z karty 
zakázky, kde místo & použijeme %.

c) Vzorcem lze i čerpat částky nebo 
množství ze seznamu partnerů (obr. č. 2), 
popř. zakázek.

Hodnoty (např. user_c01 a user_n01) 
se zadávají v seznamu partnerů-uživa-
telské údaje (viz obr. č. 4). Pojmenování 
údajů se provede ve Správci - Globální 
předvolby - záložka Odběratelé - Uživa-
telské údaje v seznamu partnerů (viz obr. 
č. 3). Totéž lze definovat na kartě zakázky. 
K usnadnění práce můžete použít tlačítko 
nápovědy k údajům:

    
Tvůrci systému se snažili o maximální 

variabilitu automatického vystavování 
bez nutnosti znalosti programování. 
Věříme, že se to do jisté míry povedlo. 
Podrobnější návod můžete nalézt v elek-
tronickém manuálu zde: http://premier.
cz/cs/manual.asp.

Obr. č. 2 – Do úvodního textu lze zapsat vzorec, který dosadí číslo smlouvy. 
Hodnota nájmu se také bude čerpat ze seznamu partnerů.

Obr. č. 3 – Nejdříve je třeba pojmenovat 
a povolit zadávání uživatelských údajů. 
(Předvolby globální – odběratelé – adresář 
partnerů – uživatelské údaje… ). 

Obr. č. 4 – Hodnoty vyplněné v kartě partnera. 
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Pro širší dostupnost informací byl mo-
dernizován modul „Komplexní informace“, 
který nově nabízí interaktivní pohled na 

otevřené zálohy a tržby v hotovosti a zcela 
novou funkci rating partnerů.

komplexní informace

Komplexní informace ve verzi X5.1 na dnes již běžném rozlišení 2560 pixelů horizontálně (nové 
monitory, MAC Book retina, novější manažerské notebooky, …). 

Komplexní informace ve stejném rozlišení 2560 ve verzi X6. Tedy již s plnou podporou pro Retina 
displeje. 
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Úplnou novinkou je ratingové hodno-
cení partnerů pro posouzení důvěryhod-
nosti a schopnosti dostát svým závazkům, 
včetně vyčíslení průměrné doby zapla-
cení po splatnosti. Hodnocení probíhá 
automaticky na základě průměrné doby 
placení faktur a procenta pohledávek dle 
doby prodlení. Hodnotící kritéria je možno 
individuálně přednastavit ve: 

Správci – Předvolbách – Globálních – 
Odběratelé – Způsob přidělování ratingu.

Nově se také v tomto modulu bude 
ověřovat solventnost dle IČ partnera 
včetně solventnosti statutárních orgánů 

společnosti. Ověřování probíhá auto-
maticky online na několika serverech 
(Insolvenční rejstřík, Informační server 
českého soudnictví, atd.).

Oproti minulým verzím budou k dispo-
zici také tři specifické grafy zachycující 
vývoj tržeb (obratu) včetně grafické struk-
tury pohledávek partnera de splatnosti.

Při modernizaci modulu „Komplexní 
informace“ byl kladen důraz na to, aby 
měli uživatelé při své práci k dispozici 
co nejvíce informací o svých obchodních 
partnerech.
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Verze X6 přináší modernější seznamy 
přehledů v modulu Controlling a Daňová 
kancelář. Interaktivní menu s funkcemi 
gridové obrazovky se zobrazením po-
sledních tří vstupů u jednotlivých pře-
hledů. Nyní již s plnou podporou retina 
rozlišení.  

Součástí Controlingu jsou dva nové 
přehledy.

- Přímé Cash Flow po měsících.
- Ratingové hodnocení volně navazující 

na nový přehled v nástavbě „Controlling“.

controlling
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Server 

FIREMNÍ
INFRASTRUKTURA

VZDÁLENÁ
PROVOZOVNA

PRODEJCE NA CESTÁCH
ÚČETNÍ MIMO KANCELÁŘ, ...

KONTROLA VEDENÍM
ODKUDKOLIV SKRZ
MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

 DŮVODY PRO ZŘÍZENÍ OUTSOURCINGU:

On-line propojení vzdálených poboček  – vytvoření jednotného on-line systému 
pro vzdálené pobočky. Výkonný server, který je napojen na vysoce výkonné 
odesílání, zajistí dokonalé a rychlé fungování chodu všech poboček s centrálním 
řízením on-line.
Modernizace vnitřní sítě  – pro klienta, který potřebuje radikálně modernizovat 
hardwarové a softwarové vybavení své vnitřní sítě, což v případě více PC stanic 
v síti obnáší velké finanční prostředky na pořízení, správu a údržbu. Volba 
outsourcingu mu poskytuje levné a bezstarostné posílení provozu informačního 
systému, často bez nutnosti nákupu nového hardware.
Účetní firmy  – napojení svých klientů – tento systém umožní účetní firmě 
napojit na centrální data své klienty, kteří zpravidla pořizují prvotní doklady 
(faktury, pokladní doklady, dodací listy). Klient prostřednictvím omezené licence 
k programu pořizuje účetní firmě on-line doklady do systému, do kterého má 
samozřejmě také účetní firma přístup. Pro tyto účely nabízíme klientům účetních 
firem cenově zvýhodněné licence k programu PREMIER system pro vybranou práci.
Kancelář na cestách  – outsourcing umožňuje majitelům, vedoucím pracovníkům 
i obchodním zástupcům pořizovat a nahlížet z „terénu“ do systému na aktuální 
stav své firmy odkudkoliv, ať už z území ČR nebo mimo něj.
Možnost připojení prostřednictvím mobilních zařízení  (iPad, iPhone, Android,…) 
nebo z jiných OS, než je MS Windows.

 viz také: www.premier.cz – služby a podpora – PREMIER Outsourcing

,

PREMIER Outsourcing  
– bezstarostné řešení


