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SSrrddeeččnněě  VVááss  vvííttáámmee  

nnaa  ddnneeššnníímm  sseemmiinnáářřii  
  

  

  

TTEEMMPPOO  TTRRAAIINNIINNGG    CCOONNSSUULLTTIINNGG  aa..ss. poskytuje profesionální služby v oblasti 

vzdělávání dospělých od roku 1996. Ze dvou školících center v Ostravě a Praze 

připravujeme vzdělávací akce pro klienty z celé České republiky. Naše aktivity 

jsou zaměřeny do oblastí osobnostního, počítačového a jazykového vzdělávání. 

Naše společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR. V oblasti počítačových 

kurzů jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jsme také 

testovacím střediskem ECDL. 

 

Jedním z hlavních cílů naší společnosti je podpora osobního růstu jednotlivců i 

celých týmů. K naplnění těchto cílů nám také pomáhá spolupráce s dalšími 

organizacemi v rámci projektů Evropské unie.  Tvorbou a realizací grantových 

projektů se zabýváme již od roku 1997. V současné době je velká část našich 

aktivit směrována k rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím ESF v ČR ve spolupráci 

s významnými zaměstnavateli v regionech celé České republiky. 

 

Společnost TEMPO TRAINING  CONSULTING a.s. ve spolupráci s realizačním 

týmem Vaší společnosti připravila tento seminář, který je navržen dle vzdělávacích 

potřeb účastníků cílové skupiny. 

 

Vážíme si důvěry Vás všech. 
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1. Účetní software 

 

Účetní software je software, který slouží pro vedení účetnictví na počítači. Využívají jej 

jednotlivci, obchodní společnosti, příspěvkové organizace i nestátní neziskové organizace. 

Většinou se jedná o modulární aplikaci, kterou lze přizpůsobit podle předmětu podnikání 

a specifických požadavků uživatele. 

 

Historie ÚS 

Počátky používání počítačů k vedení účetnictví zahrnují nejprve využití fakturovacích a 

účtovacích strojů (psací stroje s počítacím zařízením, později děrnoštítkovými stroji). Poté 

přišly na řadu tzv. sálové počítače. Od 80. let 20. století nastoupily osobní počítače. 

Zároveň se velice rychle rozvíjel i software pro tyto počítače. Ekonomické a účetní 

programy se v ČR začaly rozmáhat od 90. let 20. století. Někdy bývají tyto programy také 

značeny jako ERP systém. Podnikatelé i neziskové organizace mají možnost získat i 

některé účetní programy zdarma, nebo lze zakoupit levně základní verzi účetních modulů, 

k nimž se případně dokupují i moduly další dle potřeb účtujícího.[ 

 

Základní funkce 

 Vedení účetní administrativy a daňové evidence – program umožňuje vedení 

účetních knih a účtování formou předkontace i přímým účtováním. Přehledně se 

zde člení náklady a výnosy a tyto výsledky jsou později i materiálem pro vytvoření 

výpočtu daně z příjmů. 

 Banka – program eviduje bankovní výpisy, automaticky páruje přijaté či vydané 

faktury, tiskne bankovní knihu. 

 Pokladna a vystavování pokladních dokladů – program dokáže vystavit příjmový i 

výdajový doklad, vytiskne jej či spáruje automaticky s fakturami. 

 Sklad – program eviduje veškerý pohyb výrobků či materiálu na skladu, 

zaznamenává cenu materiálu, jeho pohyb mezi jednotlivými sklady atd. 

 Příprava mezd – v propojení s moduly, které řeší personalistiku, zpracovává 

podklady pro výplaty zaměstnanců, řeší odvody na sociální a zdravotní pojištění, 

připravuje výplatní pásky, zpracovává podklady o pracovní neschopnosti, řeší 

evidenční listy atd. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nest%C3%A1tn%C3%AD_neziskov%C3%A1_organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
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 Majetek – organizace či firmy, které vlastní hmotný investiční majetek mohou díky 

této funkci evidovat všechny položky svého majetku. Do systému lze zadat 

prakticky všechny důležité informace o nabytém majetku (ceny, inventární číslo, 

dodavatel, odpovědná osoba, technický popis majetku atd.). 

 Evidence financí – program eviduje příjmy a výdaje společnosti. 

 Domácí bankovnictví – program komunikuje s některými bankami, takže do 

elektronického bankovnictví není potřeba přihlašovat se přes webová rozhraní 

bank, ale přímo z účetního programu. Program zpracovává běžné úkony typu – 

příkaz k úhradě, výpisy z účtů, kurzovní lístky. 

 

Rozšířené funkce (moduly) 

 Doprava a zásilkovna – řeší problematiku vydávání zboží, jeho prodeje, fakturace 

a objednávek, běžně spolupracuje s dodavatelskými logistickými firmami. 

 Věrnostní kartový systém – pomáhá rozšířit služby při prodeji zboží i služeb, a to v 

internetovém i běžném prodeji. 

 Internetové obchody – řeší fungování e-shopu. Program je zároveň propojen i se 

Skladem (viz výše). Funkce exportu a importu zboží probíhá jak automaticky, tak i 

ručně. Zároveň eviduje stav zásob zboží na skladu, název, hmotnost či popisy a 

obrázky zboží. 

 Pohyb faktur a jejich evidence – moduly více typů, které např. vytváří součinnost 

mezi e-shopy a přeposíláním faktur firmě, vytváří faktury pro objednávky, tiskne 

faktury do pdf. aj. 

 Personalistika – uchovává údaje o zaměstnancích, eviduje platby, evidenci 

důchodového pojištění aj. 

 Evidence majetku – eviduje údaje o majetku, jeho hodnotě, odpisu či vyřazení. 

Každý účetní program má svoje specifika a ve své základní výbavě se zaměřuje na určité 

priority v závislosti na cílové skupině svých potenciálních zákazníků (např. velikost firmy, 

počet zaměstnanců, plátce či neplátce DPH atd.). 
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2. Průvodce účetními programy v České republice 

 

Přehled účetního softwaru a souvisejících programů, rozdělených do níže uvedených 

skupin.  

Účetní software - rozdělení do skupin 

Daňová evidence - software pro vedení daňové evidence 

Podvojné účetnictví- software pro vedení podvojného účetnictví 

Ekonomické systémy ERP - účetní software jako součást informačního systému 

Fakturace - software na vystavování a evidenci faktur 

Skladová evidence - software pro evidenci zboží, materiálu a výrobků a systémy řízeného 

skladu 

Evidence majetku - programy pro evidenci drobného a investičního hmotného a nehmotného 

majetku 

Knihy jízd - programy pro vedení knihy jízd, cestovní příkazy a správu vozového parku  

Daňová přiznání - programy pro zpracování daňových přiznání a navazující agendy 

Zákony a předpisy - software pro evidenci zákonů, norem, předpisů,  vzorů smluv a dalších 

dokumentů 

  

Webový projekt účetní software vnikl za účelem poskytnout na jednom místě přehled 

výrobců účetního software a programů, které s účetnictvím souvisí. Pro ostatní kategorie 

ekonomického software vznikl samostatný webový projekt ekonomický software, kde 

naleznete přehledy většiny výrobců informačních systémů (ERP, HRM, řízení výroby, CRM, 

reporting a plánování), systémy pro řízení projektů, správu dokumentů, majetku, 

docházkové systémy a dále přehledy programů pro sledování firem v insolvenčním 

rejstříku, obchodním věstníku, prostřednictvím databází firem či pro sledování 

vzájemných vazeb mezi firmami.  

Projekty účetní a ekonomický software nabízí společně přehled většiny výrobců účetního 

a ekonomického softwaru v České republice. 

Přidání nebo úprava skupiny účetního nebo ekonomického software je zdarma na základě 

zaslání žádosti výrobce softwaru, nebo prodejce s výhradním zastoupením v ČR, na 

http://www.ucetnisoftware.com/danova_evidence.html
http://www.ucetnisoftware.com/podvojne_ucetnictvi.html
http://www.ucetnisoftware.com/ekonomicke_systemy.html
http://www.ucetnisoftware.com/fakturace.html
http://www.ucetnisoftware.com/skladova_evidence.html
http://www.ucetnisoftware.com/evidence_majetku.html
http://www.ucetnisoftware.com/kniha_jizd.html
http://www.ucetnisoftware.com/danova_priznani.html
http://www.ucetnisoftware.com/pravni_software.html
http://www.ekonomickysoftware.com/
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emailovou adresu "info(zavináč)ekonomickysoftware.com". V žádosti musí být uvedena 

skupina (např. "podvojné účetnictví"), název programu, jméno výrobce a internetová 

adresa odkazující na nabízený software. Přidání či úpravy proběhnou dle časových 

možností a nejsou garantovány.  

 

Software pro daňovou evidenci 

Daňová evidence, účetní software pro podnikatele, kteří podléhají daňové evidenci nebo 

uplatňují výdaje procentem z příjmů. Programy v tabulce níže jsou prodávány 

v jednoduché podobně (obsahují jen to, co vyžaduje zákon: evidenci příjmů a výdajů a 

evidenci majetku a závazků) a nebo v komplexní podobě, jako software, který umožňuje 

sledování dalších procesů ve firmě. Komplexní programy obsahují nejčastěji tyto moduly: 

deník příjmů a výdajů, faktury vystavené, banku a pokladnu, evidenci majetku, knihu jízd, 

výkaz DPH, objednávky vystavené a přijaté, CRM atd.  Programy pro daňovou evidenci 

jsou zpravidla použitelné jak pro plátce, tak pro neplátce DPH. Po kliknutí na příslušný 

odkaz se otevře v novém okně stránka výrobce softwaru.  

 

Účetní software Výrobce / Prodejce Odkaz 

ABRA G1 ABRA Software a.s. www.abra.eu  

AdmWin DE Ing. Vladimír Jehlička www.admwin.cz  

ATMA  Vratislav Bělský www.atma.cz  

CÉZAR Breaker Software® www.cezar.cz  

DUEL Ježek software s.r.o. www.jezeksw.cz  

EKONOM Elisoft s.r.o. www.ekonom-system.cz  

flexibee FlexiBee Systems s.r.o. www.flexibee.eu  

HELIOS RED Asseco Solutions, a.s. www.helios.eu  

KelWIN KELOC CS, s.r.o. www.keloccs.cz  

MONEY S3 CÍGLER SOFTWARE, a.s. www.money.cz  

MRP MRP-Informatics, spol. s r.o. www.mrp.cz  

POHODA STORMWARE s.r.o. www.stormware.cz  

http://www.abra.eu/
http://www.admwin.cz/
http://www.atma.cz/
http://www.cezar.cz/
http://www.jezeksw.cz/
http://www.ekonom-system.cz/
http://www.flexibee.eu/
http://www.helios.eu/
http://www.keloccs.cz/
http://www.money.cz/
http://www.mrp.cz/
http://www.stormware.cz/
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PREMIER PREMIER system, a.s. www.premier.cz  

SB KOMPLET H&M DataSoft spol. s r.o. www.sb-komplet.cz  

STEREO Kastner software s.r.o. www.stereo.cz  

SYSLÍČEK CSH spol. s r.o. www.csh.cz  

Účto Tichý & spol. www.ucto2000.cz  

waria Ing. Lubomír Pavlíček www.waria.cz  

WinDUO ČAPEK - WinDUO, s.r.o. www.winduo.cz  

  

Pozn: Daňová evidence nahrazuje od roku 2004 jednoduché účetnictví. Daňovou evidenci 

vedou fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil 25 mil. Kč za 

předchozí kalendářní rok, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v obchodním 

rejstříku. Pokud fyzická osoba naplňuje některou z výše uvedených podmínek je povinna 

vést podvojné účetnictví. Daňová evidence podnikatelů slouží pro zjištění daně z příjmů 

(evidence příjmů a výdajů) a pro přehled majetku a dluhů (evidence majetku a závazků). 

Dále viz. Zákon o daních z příjmu - § 7b Daňová evidence) 

 

Programy pro podvojné účetnictví 

Přehled programů pro podvojné účetnictví nabízených v ČR. Podvojné účetnictví je 

dostatečným řešením u menších a středních firem, které nevyžadují napojení účetních dat 

na jiná data firmy, respektive nevyžadují zejména propojení ekonomických, obchodních či 

výrobních procesů, tak jak nabízí ekonomické systémy ERP. Po kliknutí na příslušný odkaz 

se otevře v novém okně stránka výrobce účetního softwaru. 

 

Účetní software Výrobce / Prodejce Odkaz 

6k 6K spol. s r.o. www.6k.cz  

ACONTO PCS - Software, spol. s r.o. www.aconto.cz  

AdmWin PU Ing. Vladimír Jehlička www.admwin.cz  

Aladdin Aladdin, s.r.o. www.aladdin.cz  

ALPEXPERT APL Expert s.r.o. www.aplexpert.cz  

http://www.premier.cz/
http://www.sb-komplet.cz/
http://www.stereo.cz/
http://www.csh.cz/
http://www.ucto2000.cz/
http://www.waria.cz/
http://www.winduo.cz/
http://www.ucetnisoftware.com/ekonomicke_systemy.html
http://www.6k.cz/
http://www.aconto.cz/
http://www.admwin.cz/
http://www.aladdin.cz/
http://www.aplexpert.cz/
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CÉZAR  Breaker Software® www.cezar.cz  

DUNA ÚČTO TILL CONSULT a.s. www.tco.cz  

EKONOM Elisoft s.r.o. www.ekonom-system.cz  

e-soft E-SOFT, spol. s r.o. www.esoft.cz  

IDEA IDEA, spol. s r. o. www.idea.cz  

IIS Ekonom IIS Tábor s.r.o. www.iistabor.cz  

MAGION MAGION system, a.s. www.magion.cz  

MRP MRP-Informatics, spol. s r.o. www.mrp.cz  

POHODA STORMWARE s.r.o. www.stormware.cz  

Prokurist PROKURIST s.r.o. www.prokurist.cz  

SB KOMPLET H&M DataSoft spol. s r.o. www.sb-komplet.cz  

STEREO Kastner software s.r.o. www.stereo.cz  

STEREO, DUEL Ježek software s.r.o. www.jezeksw.cz  

SYSEL CS CSH spol. s r.o. www.csh.cz  

waria Ing. Lubomír Pavlíček www.waria.cz  

WinDUO ČAPEK - WinDUO, s.r.o. www.winduo.cz  

  

Podvojné účetnictví - vybrané informace 

Podvojné účetnictví musí vést podnikatelský subjekt v těchto případech: obrat za loňský 

rok přesáhl 25 mil. Kč, podnikatel je zapsán v obchodním rejstříku (od okamžiku zapsání), 

povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní předpis a nebo se firma sama dobrovolně 

rozhodne. V ostatních případech postačuje vedení daňové evidence. Podle současného 

zákona o daních z příjmu lze vést účetnictví ve dvojí podobě: 

 účetnictví (dříve podvojné účetnictví) 

 daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) 

http://www.cezar.cz/
http://www.tco.cz/
http://www.ekonom-system.cz/
http://www.esoft.cz/
http://www.idea.cz/
http://www.iistabor.cz/
http://www.magion.cz/
http://www.mrp.cz/
http://www.stormware.cz/
http://www.prokurist.cz/
http://www.sb-komplet.cz/
http://www.stereo.cz/
http://www.jezeksw.cz/
http://www.csh.cz/
http://www.waria.cz/
http://www.winduo.cz/
http://www.ucetnisoftware.com/danova_evidence.html
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Pozn.: Ačkoli je tedy pojem podvojné účetnictví zastaralý termín, je natolik zažitý, že 

termín „účetnictví“ není příliš často používán místo termínu podvojného účetnictví.  

 

Samostatné účetní programy zpravidla nabízí níže uvedené moduly. Rozsah nabízených 

řešení se liší program od programu a je proto nutné programy projít jednotlivě:  

 Účetnictví: účetní předvaha a hlavní kniha, podpora fiskálního roku odlišného od 

kalendářního, DPH (přiznání, evidenci a souhrnné hlášení), párování úhrad v 

pokladně a bance s fakturami a interními doklady a provázanost s dalšími moduly 

programu kursové rozdíly, rozvaha a výsledovka ve zkráceném i plném rozsahu, 

podrozvahová evidence atp. 

 Finance:  

o Pokladna – evidence a párování úhrad, možnost vést více pokladen, 

importy a hromadné účtování pokladních dokladů 

o Banka - bankovní příkazy a výpisy, elektronické bankovnictví, evidence a 

párování úhrad, hromadné účtování aj. 

 Fakturace: 

o vystavené faktury (pohledávky) -  faktury, zálohové faktury, storna, 

dobropisy, dodací listy aj.  

o přijaté faktury (závazky) – faktury, zálohové faktury, dobropisy, storna aj. 

 Sklady (zásoby): skladová evidence, skladové výdejky, příjemky a převodky, 

sledování obrátky zásob (rozbory a analýzy prodejnosti), výpočty prodejních cen, 

tisk skladových štítků (čárových kódů) aj.  

 Majetek: dlouhodobý a drobný majetek, účetní a daňové odpisy, inventury 

 Mzdy: mzdová a personální evidence, výpočet mezd a odvodů, tisky výplatních 

listin, mzdových listů, tisky zdravotním pojišťovnám, přímá komunikace s portálem 

ČSSZ, výpočet náhrad mzdy za nemoc, zkrácené úvazky aj. Někdy je součástí i 

personalistika. 

 Doprava: kniha jízd, cestovní příkazy, správa vozového parku, vyúčtování náhrad a 

pracovních cest aj.  

 Ostatní vlastnosti: vedení jednoduché daňové evidence, vedení adresáře 

odběratelů a dodavatelů, správa objednávek a nabídek, automatické načítání 
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kurzových lístků ČNB, export a import dat, zálohování, aktualizace programu na 

základě legislativních změn atp. 

 

Ekonomické systémy ERP 

Přehled většiny ekonomických systémů nabízených v ČR. ERP systém je potřeba tam, kde 

firmě nestačí jen vedení účetní agendy, ale kde firma vyžaduje propojení ekonomických, 

obchodních, personálních, výrobních a dalších procesů. Z důvodu nutnosti individuální 

úpravy ERP systémů (náročnost implementace) je ERP systém nákladnější než účetní 

systém a pořizují si ho zpravidla střední a větší firmy. Podle studie statistického úřadu 

z roku 2011 používal informační systém 40% malých firem a 67% středních a velkých 

firem. Většina ERP systémů je  vícemodulárních, firmy si tak mohou volit sestavu modulů 

vhodnou pro jejich činnost a velikost. Po kliknutí na příslušný odkaz se otevře v novém 

okně stránka výrobce softwaru. 

 

Software Výrobce / Prodejce Odkaz 

ABRA G2, G3, G4 ABRA Software a.s. www.abra.eu  

ALTEC Aplikace ALTEC a.s. www.altec.cz  

Altus VARIO Altus software s.r.o. www.altus.cz  

ARBES FEIS ARBES Technologies, s.r.o. www.arbes.cz  

AZ.PRO PROSPEKS-IT, a.s. www.itp.cz  

BENEFIT Benefit CZ, s.r.o www.benefitcz.cz  

BYZNYZ J.K.R. www.jkr.cz  

CUBIQ HSF spol. s r.o. www.hsf.cz  

DataGo4+ INFOSYS spol. s r. o. www.infosys.cz  

DIALOG Control spol. s r.o. www.control.cz  

DIMENZE ++ CENTIS, spol. s r.o. www.centis.cz  

eFiles Enterprise RKA SW Systems s.r.o. www.sw4people.cz  

Ekonomika a logistika Vema, a. s. www.vema.cz  

EPASS EPASS s.r.o. www.epass.cz  

http://www.ucetnisoftware.com/podvojne_ucetnictvi.html
http://www.abra.eu/
http://www.altec.cz/
http://www.altus.cz/
http://www.arbes.cz/
http://www.itp.cz/
http://www.benefitcz.cz/
http://www.jkr.cz/
http://www.hsf.cz/
http://www.infosys.cz/
http://www.control.cz/
http://www.centis.cz/
http://www.sw4people.cz/
http://www.vema.cz/
http://www.epass.cz/
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ERP IMES Software OK Příbram, s.r.o. www.softok.cz  

ERP16 CyberSoft, spol. s r.o. www.cybersoft.cz  

ESO9 ESO9 intranet a.s. www.eso9.cz  

EXACT Exact Software CEE s.r.o. www.exactsoftware.cz  

flexibee FlexiBee Systems s.r.o. www.flexibee.eu  

HELIOS RED, ORANGE, 

GREEN 
Asseco Solutions, a.s. www.helios.eu  

IMPULS32 NOVA-SOFT spol. s r.o. www.novasoft.cz  

INFOS Infos 2001 spol. s r.o. www.infos2001.cz  

IS KOSTKA APEX Computer, s.r.o. www.kostka.net  

JUNO BETASOFT s.r.o. www.betasoft.cz  

K2 software K2 atmitec s.r.o. www.k2atmitec.cz  

KARAT KARAT Software a.s. www.karatsoftware.cz  

KelWIN, KelEXPRESS, 

KelSQL 
KELOC CS, s.r.o. www.keloccs.cz  

KISS Sigma Soft, spol. s r.o. www.sigmasoft.cz  

KTKw KTK SOFTWARE s.r.o. www.ktksoftware.cz  

MARK Valet MT, spol. s r.o. www.valet.cz  

MODULSOFT EN Nástroje, s.r.o. www.modulsoft.cz  

MONEY S3, S4, S5 CÍGLER SOFTWARE, a.s. www.money.cz  

MYGEM Gemco, s.r.o. www.gemco.cz  

mywac 
myWAC TECHNOLOGIES 

s.r.o. 
www.mywac.cz  

Notia Business Server NOTIA Informační systémy www.notia.com  

Orsoft ORTEX spol. s r.o. www.orsoft.cz  

PERISKOP Accord, spol. s r.o. www.accord.cz  

PREMIER PREMIER system, a.s. www.premier.cz  

QI DC Concept a.s. www.qi.cz  

http://www.softok.cz/
http://www.cybersoft.cz/
http://www.eso9.cz/
http://www.exactsoftware.cz/
http://www.flexibee.eu/
http://www.helios.eu/
http://www.novasoft.cz/
http://www.infos2001.cz/
http://www.kostka.net/
http://www.betasoft.cz/
http://www.k2atmitec.cz/
http://www.karatsoftware.cz/
http://www.keloccs.cz/
http://www.sigmasoft.cz/
http://www.ktksoftware.cz/
http://www.valet.cz/
http://www.modulsoft.cz/
http://www.money.cz/
http://www.gemco.cz/
http://www.mywac.cz/
http://www.notia.com/
http://www.orsoft.cz/
http://www.accord.cz/
http://www.premier.cz/
http://www.qi.cz/
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RIS Saul IS spol. s r.o. www.saul.cz  

SAP SAP ČR, spol. s r.o. www.sap.comcz  

SlimOffice SLIM, s. r..o. www.slim.cz  

Smart4Web ERP M2000 spol. s r.o www.smart4web.cz  

Twist Inspire Beep s.r.o. www.beep.cz  

Vision32 Vision Praha s.r.o. www.vision.cz  

WAK INTRA WAK System, spol. s r.o. www.waksystem.cz  

WinFas Organizační kancelář, s.r.o. www.okfas.cz  

 

 

Programy na faktury a fakturaci 

Přehled programů pro FO podnikatele a menší firmy na vystavování a evidenci faktur. 

Součástí vybraných programů je kromě standardního modulu fakturace zpravidla dále 

možnost tisku dodacích listů a dalších dokladů, evidence objednávek a zakázek, kniha jízd 

atp. Po kliknutí na příslušný odkaz se otevře v novém okně stránka výrobce softwaru. 

 Pozn: Fakturace je součástí většiny účetních programů nebo ekonomických systémů. 

 

Software Výrobce / Prodejce Odkaz 

2HCS Fakturace 2H C.S. s.r.o. www.faktury.cz  

FAKTURACE PONY a 

GOLD 
Bc. Walter Masař www.fakturacepony.walsoft.cz  

FAKTURKA ASW-CZ, s.r.o. www.fakturka.cz  

FAKTURKY Milan Bánovský www.mbsw.cz  

iFaktury iStylePro www.istyleprocz.cz  

 

 

Programy pro skladovou evidenci 

Přehled samostatných programů pro evidenci zboží, materiálu a výrobků a systémy 

řízeného skladu. Některé programy na skladovou evidenci obsahují také  moduly 

fakturace, objednávek atp. a podporují scannery čárových kódů atp. Po kliknutí na 

http://www.saul.cz/
http://www.sap.comcz/
http://www.slim.cz/
http://www.smart4web.cz/
http://www.beep.cz/
http://www.vision.cz/
http://www.waksystem.cz/
http://www.okfas.cz/
http://www.ucetnisoftware.com/podvojne_ucetnictvi.html
http://www.ucetnisoftware.com/ekonomicke_systemy.html
http://www.faktury.cz/
http://www.fakturacepony.walsoft.cz/
http://www.fakturka.cz/
http://www.mbsw.cz/
http://www.istyleprocz.cz/
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příslušný odkaz se otevře v novém okně stránka výrobce softwaru. Pozn.: Skladová 

evidence je součástí většiny účetních programů nebo ekonomických systémů. 

 

 

Software Výrobce / Prodejce Odkaz 

K.warehouse KODYS, spol. s r.o. www.kodys.cz  

Skladík Milan Bánovský www.mbsw.cz  

Skladová evidence MAPOS ing. Michal Mirský www.mapos.pel.cz  

Warehouse Greg Computers s.r.o warehouse.greg.cz  

Sklad WalSoft Bc. Walter Masař www.walsoft.cz  

Mobilní skladník Amenit s.r.o. www.amenit.cz  

 

Software pro evidenci majetku 

Přehled programů pro evidenci drobného a investičního hmotného a nehmotného 

majetku a evidenci daňových a účetních odpisů. U majetku je evidováno především jeho 

umístění, odpovědná osoba, konto, stav atp. Některé programy používají pro evidenci 

čárové kódy. Evidence majetku je zpravidla součástí většiny účetních programů a 

ekonomických systémů. Po kliknutí na příslušný odkaz se otevře v novém okně stránka 

výrobce softwaru. Pozn: Evidence majetku je součástí většiny účetních programů nebo 

ekonomických systémů. 

 

Software Výrobce / Prodejce Odkaz 

Imw M.C. software s.r.o. www.mcsoftware.cz  

Evidence majetku RON Software, spol. s r.o. www.ron.cz  

K.asset KODYS, spol. s r.o. www.kodys.cz  

EMA Robert Rössler - Alkalis  www.alkalis.cz  

 

Software pro vedení knihy jízd 

Přehled programů pro vedení knihy jízd (vyhodnocování provozu vozidel), evidenci a 

vyúčtování pracovních cest (cestovní příkazy) a komplexní správu vozového parku. 

http://www.ucetnisoftware.com/podvojne_ucetnictvi.html
http://www.ucetnisoftware.com/ekonomicke_systemy.html
http://www.kodys.cz/
http://www.mbsw.cz/
http://www.mapos.pel.cz/
http://warehouse.greg.cz/
http://www.walsoft.cz/
http://www.amenit.cz/Pages/produkty/mobilni-skladnik/default.aspx
http://www.ucetnisoftware.com/podvojne_ucetnictvi.html
http://www.ucetnisoftware.com/ekonomicke_systemy.html
http://www.mcsoftware.cz/
http://www.ron.cz/
http://www.kodys.cz/
http://www.alkalis.cz/
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Některé programy mají podporu importu jízd z běžných GPS zařízení nebo import dat z 

karet CCS, SHELL atp. Po kliknutí na příslušný odkaz se otevře v novém okně stránka 

výrobce softwaru. Pozn: Kniha jízd je součástí většiny účetních programů nebo 

ekonomických systémů. 

 

Software Výrobce / Prodejce Odkaz 

AUTOPARK Autologis s.r.o. www.autologis.cz  

AUTOPLAN KROB software s.r.o. www.autoplan.cz  

FIREMNÍ DOPRAVA 
ELISCHKA SYSTEMS 

s.r.o. 
www.firemnidoprava.cz  

GLX STORMWARE s.r.o. www.stormware.cz  

Kniha jízd Michal Hejda - Glacier 
www.knihajizd.glacier-

hejda.com  

Kniha jízd 5 Bc. Walter Masař www.knihajizd.walsoft.cz 

NAVIGAL ATLAS software a. s.  www.atlascon.cz  

PATRIOT F&B COMPANY s.r.o. www.knihajizd.info 

SPZ® - kniha jízd MILK COMPUTERS s.r.o. www.kniha-jizd.eu  

  

Software pro daňová přiznání 

Přehled programů pro zpracování daňových přiznání a navazující agendy. Zpravidla 

software umí zpracovat tato daňová  přiznání: daň z příjmů fyzických a právnických osob, 

daň z přidané hodnoty (DPH), spotřební daň, silniční daň, daň z nemovitosti, darovací, 

dědickou, z převodu nemovitostí. Po kliknutí na příslušný odkaz se otevře v novém okně 

stránka výrobce softwaru. 

 

Software Výrobce / Prodejce Odkaz 

DAŇOVÁ KANCELÁŘ ATLAS software a. s.  www.atlascon.cz  

TAX STORMWARE s.r.o. www.stormware.cz  

TaxEdit S3 CÍGLER SOFTWARE, a.s. www.money.cz  

 

http://www.ucetnisoftware.com/podvojne_ucetnictvi.html
http://www.ucetnisoftware.com/ekonomicke_systemy.html
http://www.autologis.cz/
http://www.autoplan.cz/
http://www.firemnidoprava.cz/
http://www.stormware.cz/
http://www.knihajizd.glacier-hejda.com/
http://www.knihajizd.glacier-hejda.com/
http://www.knihajizd.walsoft.cz/
http://www.atlascon.cz/
http://www.knihajizd.info/
http://www.kniha-jizd.eu/
http://www.atlascon.cz/
http://www.stormware.cz/
http://www.money.cz/
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3. Zákony a předpisy - software  

 

Přehled informačního software pro evidenci zákonů, norem, předpisů,  vzorů všech typů 

smluv a dalších dokumentů, informační právní systémy pro pokrytí legislativy ČR a EU, 

 programy pro daňovou, účetní, obchodní a obecnou legislativu včetně výkladů, 

metodických návodů atp. Po kliknutí na příslušný odkaz se otevře v novém okně stránka 

výrobce softwaru. 

 

Software Výrobce / Prodejce Odkaz 

ASPI Wolters Kluwer ČR, a. s. www.systemaspi.cz  

EviNOR, EviZAK Normservis s.r.o. www.normservis.cz  

Podnikový a domácí právník MA systém, s.r.o. www.masystem.cz  

PROFIDATA ATLAS software a. s.  www.atlascon.cz  

Smlouvy ČR onLine Arnet On Line, a.s. www.zakonycr.cz  

ÚČETNÍ PORADCE MP-Soft® a.s.  www.mp-soft.cz  

Vnitřní firemní předpisy Verlag Dashöfer www.dashofer.cz  

WINLEX STORMWARE s.r.o. www.stormware.cz  

Zákon PS Bárta s.r.o. www.pravnipredpisy.cz  

Zákony ČR onLine Arnet On Line, a.s. www.zakonycr.cz  

  

 

4. Účetní uzávěrka a závěrka 

 

Ze zákona o účetnictví vyplývá účetní jednotce povinnost uzavřít k poslednímu dni 

účetního období účetní knihy a sestavit účetní závěrku. Učetní uzávěrka zahrnuje 

doúčtování všech účetních případů k poslednímu dni účetního období, výpočet a 

zaúčtování zisku a daně z příjmu a uzavření účetních knih. Vyvrcholením účetní uzávěrky 

je sestavení účetní závěrky.  

 

 

http://www.systemaspi.cz/
http://www.normservis.cz/
http://www.masystem.cz/
http://www.atlascon.cz/
http://www.zakonycr.cz/
http://www.mp-soft.cz/
http://www.dashofer.cz/
http://www.stormware.cz/
http://www.pravnipredpisy.cz/
http://www.zakonycr.cz/
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Účetní uzávěrka 

Účetní uzávěrka sestává z těchto fází: 

 Přípravné práce 

V rámci přípravných prací se kontroluje převod zůstatků, aby byla zajištěna 

bilanční kontinuita majetku a závazků a rovněž se provádí inventarizace. 

Při inventarizaci se ověřuje věcná správnost a reálnost ocenění. Po zjištění 

skutečného stavu majetku a závazků se následně koncové stavy účtů upraví o 

zjištěné inventarizační rozdíly. Rovněž se ověřují zůstatky účtů nehmotné povahy 

jako jsou rezervy, opravné položky, časové rozlišení a dohadné položky. 

 Doúčtování operací k poslednímu dni období 

Tato fáze se týká zejména doúčtování kurzových rozdílů, časového rozlišení, 

dohadných položek, opravných položek a rezerv, zásob na cestě a při účtování 

zásob způsobem B i převedení počátečních a koncových stavů. 

 Zjištění HV, výpočet daně, uzavření knih 

Tato fáze účetní uzávěrky je jedna z nejdelších. Zahrnuje zjištění obratů účtů 

rozvahových i výsledkových a výsledku hospodaření a uzavření účetních knih. Na 

základě zjištěného hospodářského výsledku se vypočte a zaúčtuje daň z příjmů, 

odložená daň a může se provést definitivní uzavření účetních knih. Účty nákladů a 

výnosů se převádí na účet 710 - Účet zisků a ztrát a tím se vynulují. U účtů 

rozvahových se převádí zůstatky do nového období přes účty 702 a 701 - konečný 

a počáteční účet rozvažný. 

 

Účetní závěrka 

Účetní závěrku upravují tyto předpisy: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb. 

 

Obsah účetní závěrky podle § 18 zákona o účetnictví 

a. rozvaha (bilance) 

b. výkaz zisků a ztrát 

c. příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod 

písmeny a) a b) 

http://www.az-data.cz/clanky/inventarizace-inventura-z-pohledu-ucetnictvi
http://www.az-data.cz/clanky/rezervy
http://www.az-data.cz/slovnik/opravne-polozky
http://www.az-data.cz/slovnik/casove-rozliseni
http://www.az-data.cz/slovnik/dohadne-polozky
http://www.az-data.cz/slovnik/kurzove-rozdily
http://www.az-data.cz/slovnik/casove-rozliseni
http://www.az-data.cz/slovnik/dohadne-polozky
http://www.az-data.cz/slovnik/opravne-polozky
http://www.az-data.cz/clanky/rezervy
http://www.az-data.cz/slovnik/odlozena-dan
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Volitelnými částmi účetní závěrky jsou přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu. Společnosti (kromě a.s.), které nemají povinnost auditované účetní 

závěrky, ji mohou sestavovat ve zjednodušeném rozsahu. 

 

Náležitosti účetní závěrky 

a. jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky; sídlo nebo bydliště 

a místo podnikání 

b. identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno, 

c. právní formu účetní jednotky, 

d. předmět podnikání, 

e. rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, 

f. okamžik sestavení účetní závěrky, 

g. podpisový záznam statutárního orgánu nebo podpisový záznam účetní jednotky  

 

Ověřovací povinnost 

Účetní závěrku musí mít povinně ověřenou auditorem obchodní společnosti a družstva, 

které splnily alespoň dvě z následujících kritérií a a.s., které splnily alespoň jedno: 

 bilanční suma převyšuje 40 milionů Kč 

 roční úhrn čistého obratu přesahuje 80 mil. Kč 

 průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50 

Auditorský výrok může mít čtyři stupně: 

 bez výhrad 

 s výhradou 

 záporný výrok 

 odmítnutí výroku 

http://www.az-data.cz/slovnik/auditor
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5. Doporučená a použitá literatura 

Název Autor  

http://www.ucetnisoftware.com/pravni_software.html  

http://www.az-data.cz/clanky/ucetni-uzaverka-zaverka  
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6. Poznámky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


