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www.gotberg.cz 

V roce 2003 se na vinařské mapě jižní Moravy 
objevilo nové jméno - vinařství Gotberg. Bylo 
založeno v obci Popice nedaleko Hustopečí. Jeho 
moderní sídlo je ukázkovým příkladem současné 
vinařské architektury a pyšní se ti tulem Nejlepší 
průmyslová stavba Jihomoravského kraje roku 
2009. Ze zdejší terasy je nádherný výhled na 
Novomlýnská jezera a dominantu zdejšího kraje 
Pálavu. 

„Máme radost, že vína ročníku 2009, tedy 
z historicky  první produkce, která se na trhu 
objevila v loňském roce, zabodovala u hodnoti telů 
na domácích i mezinárodních soutěžích a získala 
téměř tři desítky medailí a ocenění,“  říká Michal 
Mlejnek, ředitel vinařství Gotberg a pokračuje: 
„Klademe velký důraz na zdravou surovinu. Při 
ošetřování vína nepoužíváme žádné chemické 
prostředky, ale jen ty biologické. Všechny hrozny 
pěstujeme v plném bio režimu.“  

Vinařství vsadilo na přívlastková vína špičkové 
kvality, která velkým dílem vznikají díky umu 
a vinařské alchymii sklepmistra Stanislava Málka, 
zdejšího rodáka a pokračovatele popické rodinné 
vinařské tradice. Zaměřilo se na odrůdy, které do 
dané oblasti  patří a kterým se ve zdejší lokalitě 
dobře daří, jako jsou Pálava, Tramín červený, 
Ryzlink rýnský, Muškát moravský, Rulandské 
šedé, Chardonnay, Sauvignon, Sylvánské zelené, 
Rulandské modré, Merlot a Frankovka. 

V současné době se už ve vinařství těší na 
předvánoční atmosféru. „Zatí mco venku budou 
vinohrady odpočívat, u nás bude veselo. Víno 
je dar i dobrý dárek,“ říká Michal Mlejnek. 
Vinařství Gotberg pro své fanoušky připravilo 

i něco víc než vína balená po jedné či dvou 
lahvích nebo v dárkové dřevěné krabici s šesti  
lahvemi. Před Vánoci nabídne dárkové poukázky 
na nákup vína s ochutnávkou vzorků přímo na 
Gotbergu a taky voucher na zážitek či návštěvu 
vinařství se speciálním programem podle přání. 
Zdejší moderní prostory je možné využít také 
pro předvánoční setkání a večírky pro fi rmy 
nebo organizace, a to ideálně pro skupiny od 
patnácti  do pětadvaceti  osob. Přímo v budově 
vinařství je k dispozici 7 dvoulůžkových pokojů. 
Další požadavky na ubytování řeší vinařství 
v součinnosti  s hotely a penziony v okolí, ovšem 
doporučuje rezervaci s dostatečným časovým 
předsti hem.

„Pro milovníky vína bývá návštěva vinařství 
skutečným zážitkem, zvláště mohou-li se 
dozvědět zajímavé informace přímo od osoby 
nejpovolanější – místního sklepmistra. Proto 
se těšíme na setkání u nás na Gotbergu. 
Přijeďte ochutnat oceněná vína ročníku 2009 
i novinky ročníku 2010,“ zve Michal Mlejnek do 
jihomoravského vinařství.

Vinařství Gotberg 

POHODA Business Intelligence (BI) je revoluční řešení 
z produkce společnosti  STORMWARE určené všem 
fi rmám, které používají ekonomicko-informační systém 
POHODA, bez ohledu na jejich velikost a výši obratu.

více na straně 18 nebo na www.pohoda-bi.cz
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Vážený zákazníku,
chtěl bych Vás jménem společnosti  STORMWARE a jejích zaměstnanců přivítat 
v novém obchodním roce STORMWARE, který začal jako vždy 1. září. Do nové sezóny 
jsme vstoupili s několika novinkami, zejména s novým řešením z kategorie Business 
Intelligence. POHODA BI (Business Intelligence) byla v omezeném prodeji už vloni 
a dobře obstála v projektech přímo u našich zákazníků. Získala si své příznivce zejména 
z okruhu obchodních fi rem a mezi majetkově propojenými společnostmi. Jejich majitelé 
a manažeři vidí v řešení POHODA BI největší přínos v tom, že jim umožňuje přinášet 
pohledy a rozklíčovat náklady napříč společnostmi a za více obchodních let. POHODA BI 
je už pevnou součástí  naší nabídky a můžete ji zakoupit jak na pobočkách STORMWARE, 
tak u našich obchodních partnerů.

Co dalšího jsme pro Vás připravili? Například jsme zlevnili téměř všechny doplňky 
k systému POHODA. Kasu Online dokonce tak radikálně, že ji budete mít teď úplně 
zdarma. Také jsme přejmenovali varianty personálního a mzdového systému PAMICA. 
Nové názvy M50, M100, M200 a Max je nyní odlišují na první pohled. Odkazují toti ž na 
limit zaměstnanců, jaký jednotlivé varianty umožňují zpracovávat.

Změny se týkají nejen samotných produktů. V rámci zlepšování vztahů se zákazníky jsme 
pro Vás nachystali jednodušší a rychlejší přístup na zákaznickou podporu po telefonu. 
Už si nemusíte pamatovat ID zákazníka. Tedy pokud ve svém profi lu v Zákaznickém 
centru vyplníte telefonní číslo, ze kterého nám voláte.

A taky budujeme pobočku v Plzni. Otvírat budeme v listopadu. Více se včas dozvíte 
v našich zpravodajích a na internetových stránkách.

Nejdříve si však pročtěte toto vydání časopisu Moje POHODA. Nejvíce prostoru v něm 
zabírá popis novinek v systému POHODA ve verzi Říjen 2011, release 9900, hlavní verzi 
tohoto roku. Zaujmou Vás nové funkce adresáře, které z něj dělají malé CRM přímo ve 
Vaší POHODĚ? Nebo to bude rozšířená funkčnost převodek a výrobních listů? Věřím, že 
každý si najde to své.

Ing. Karel Nekuža, MBA | obchodní ředitel
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Novinky ve verzi Říjen 2011

ÚČETNICTVÍ
 novinka  Pomocí nové agendy Vám POHODA 
zjednoduší sestavování vzájemných zápočtů 
s obchodními partnery, s nimiž obchodujete 
oboustranně, tedy od kterých nakupujete jejich 
zboží a své jim zase prodáváte.

Připadá Vám dohledávání partnerů, dokladů 
a sestavování vzájemných zápočtů pracné? 
Pomocí funkce pro vzájemné zápočty Vám 
POHODA umožní hromadně vybrat všechny 
potřebné doklady pro konkrétního partnera 
a následně je jedním povelem zlikvidovat.

 jak?  I nadále se vzájemné zápočty 
vytváří v agendě Interní doklady. Nejprve 
vyberte obchodního partnera, vůči kterému má 
být zápočet proveden a poté zobrazte agendu 
Vzájemné zápočty, a to pomocí stejnojmenného 
povelu v nabídce Záznam. Tato agenda Vám 
nabídne všechny nezlikvidované pohledávky 
a závazky vůči vybrané fi rmě a vystavené 
v měně zápočtu. Jednotlivé doklady pro 
započtení označíte povelem ALT+X. Pokud se 
má pohledávka nebo závazek započíst pouze 
v částečné výši, zvolte na daném dokladu povel 
Částečně započíst. 

Částky zápočtu se načítají zvlášť pro pohledávky 
a zvlášť pro závazky, přičemž ve stavovém řádku 
je vidět jejich celková hodnota a rozdíl.

 jak?  Zápočet dokončíte povelem 
Vytvořit zápočet. Tím dojde k hromadné 
likvidaci vybraných dokladů v částkách 
k zápočtu. Na položkách interního dokladu 
se automati cky k jednotlivým započteným 
dokladům přiřadí předkontace. Doklad 
překontrolujte, uložte a vyti skněte sestavu 
Dohoda o vzájemném zápočtu, resp. Dohoda 
o vzájemném zápočtu v cizí měně.

 jak?  Pokud provádíte vzájemnou 
úhradu v různých měnách, není možné 
povel Vzájemný zápočet použít. Kompenzaci 
je v takovém případě nutné provést ručně 
postupnou likvidací dokladů.

POHODA umožňuje zobrazit obchodní partnery, 
vůči kterým je možné provést vzájemný 
zápočet. Slouží k tomu ti sková sestava Doklady 
pro vzájemné zápočty. Na tuto sestavu POHODA 
vypíše každého obchodního partnera, vůči 
kterému existuje alespoň jedna pohledávka 
a zároveň alespoň jeden závazek, a u každého 
z nich zobrazí jednotlivé neuhrazené doklady.

Povel, kterým otevřete novou agendu pro vzájemné zápočty, najdete 
v agendě Interní doklady v nabídce Záznam.

Ve stavovém řádku jsou vidět celkové částky pohledávek a závazků k započtení a jejich rozdíl. 
Pro vytvoření zápočtu v částečné výši slouží povel Částečně započíst.

Přehled dokladů pro vzájemné zápočty sestaví stejnojmenná sestava v agendě Adresář.
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 jak?  Tiskovou sestavu Doklady pro 
vzájemné zápočty naleznete v agendě Adresář. 
Sestava zobrazuje neuhrazené pohledávky a 
závazky bez ohledu na použitou měnu. V přípa-
dě, že v dialogovém okně Tisk zatrhnete volbu 
Zápočet ve stejné měně, vstoupí na sestavu od 
vybraného obchodního partnera pouze ty neu-
hrazené pohledávky, pro které existuje neuhra-
zený závazek vystavený ve stejné měně.

 novinka  Pokud jste plátci daně z přidané 
hodnoty v jiném členském státě Evropské 
unie, určitě využijete možnost nadefi novat si 
všechny státy, ve kterých jste zaregistrováni, 
včetně přidělených DIČ. Při zadávání 
jednotlivých dokladů pak už jen přiřadíte 
příslušný stát a v položkách dokladu vyberete 
patřičnou sazbu.

 jak?  Tento režim je nutné akti vovat 
v agendě Globální nastavení/Daně zatržením 
volby Registrace DPH v EU. Podmínkou je 
i akti vace volby Historické sazby DPH.

 jak?  Zatržením volby se v nabídce 
Nastavení zpřístupní agenda Registrace DPH 
v EU. V této agendě zapište všechna daňová 
identi fi kační čísla, která Vám byla v jiných 
členských státech EU přidělena, a vyplňte data 
počátků registrací. K jednotlivým registracím 
můžete zadat základní a sníženou sazbu DPH 
používanou v daném členském státě EU a uvést 
adresu své provozovny umístěné v tomto státě. 

Účetní jednotky vedoucí účetnictví mohou 
k základním a sníženým sazbám DPH přiřadit 
také analyti cké účty. Částky DPH vyčíslené na 
dokladech vystavených v režimu registrace 
k DPH v EU se pak zaúčtují analyti cky.

 jak?  Doklad v režimu registrace DPH 
v EU vystavíte zvolením povelu Záznam/
Registrace DPH v EU. Tento povel se nachází 
v agendách Pokladna, Banka (pouze DE), Interní 
doklady, Nabídky, Poptávky, Přijaté a Vydané 
objednávky, Vydané a Přijaté faktury, Vydané 
a Přijaté zálohové faktury, Ostatní pohledávky 
a závazky, Příjemky a Výdejky a vyvolá dialogové 
okno Registrace DPH v EU.

V dialogovém okně vyberte odpovídající DIČ 
podle státu, jehož se uskutečněné plnění týká. 
Přímo v dialogu se automati cky do polí Základní, 
resp. Snížená sazba doplní sazba DPH uvedená 
u vybrané registrace v agendě Registrace DPH 
v EU. 

 jak?  Pokud je v agendě Registrace 
DPH v EU zadána cizí měna, automati cky se 
potvrzením dialogu založí doklad v cizí měně. 

Doklad vytvořený v režimu registrace DPH v EU 
je v dolním levém rohu formuláře označen 
příznakem zvolené registrace.

Volbou Zápočet ve stejné měně 
omezíte, že na sestavu s doklady 
pro vzájemné zápočty vstoupí pouze 
neuhrazené pohledávky, pro které 
existuje závazek ve stejné měně.

K registracím k DPH v jednotlivých státech si můžete nastavit základní a sníženou sazbu DPH, 
příp. čísla analyti ckých účtů.

Při vystavování dokladu v režimu 
registrace DPH v EU si v průvodci 
vyberete odpovídající DIČ, příp. 
nastavíte či změníte sazby DPH 
platné v daném státě.
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Pouze dokladům vytvořeným v režimu 
registrace k DPH v EU je možné přiřazovat 
členění DPH typu R (např. RDzasEU). Tato 
členění použijete u těch uskutečněných 
plnění, u kterých potřebujete vyčíslit částku 
DPH odváděnou, resp. nárokovanou v jiném 
členském státě, ale zároveň se tato plnění musí 
projevit v tuzemském přiznání. Do tuzemského 
přiznání vstupuje pouze základ daně.

U dokladů, které vstupují pouze do přiznání 
jiného členského státu, použijete členění DPH 
Nezahrnovat do přiznání. Doporučujeme Vám, 
abyste si vytvořili různá členění DPH, např. 
podle jednotlivých řádků přiznání.

 jak?  Sestavení přiznání k dani z přidané 
hodnoty podávané v jiném členském státě 
Evropské unie Vám usnadní sestava Podklady 
k dani z přidané hodnoty zemí EU. Tuto sestavu 
naleznete v agendě Přiznání DPH.

 novinka  Bylo zjednodušeno sledování 
salda u účtů přijatých i poskytnutých záloh. 
A to i v případech, když máte k jedné konečné 
faktuře uplatněno více zálohových faktur, nebo 
naopak když se jedna zálohová faktura promítá 
do více daňových dokladů.

Už nemusíte párovací symbol u jednotlivých 
souvisejících dokladů měnit ručně. V agendě 
Přijaté, resp. Vydané faktury se při zvolení 
povelu Záznam/Zálohové faktury spolu 
s informací o čísle dokladu přenese i párovací 
symbol zálohové faktury.

 jak?  Pokud chcete sledovat saldo účtů 
přijatých a poskytnutých záloh, nezapomeňte 
po zvolení povelu Záznam/Odpočet zálohy 
ručně vyplnit pole Pár. sym.

Účtujete-li o zálohách kladně, přiřadí se 
párovací symbol automati cky k účtu na straně 
MD a naopak. Při sestavení salda se pro 
požadované účty automati cky použijí tyto 
párovací symboly, i když vyúčtovací faktura 
bude obsahovat jiný párovací symbol.

 novinka  Nová agenda Časové rozlišení Vám 
pomůže s rozúčtováním dokladů účtovaných 
nebo hrazených na přelomu období, které 
se týkají současně více let. Využijete ji také 
v případě, že potřebujete náklady a výnosy 
časově rozlišovat v rámci jednoho účetního 
období kvůli kvartálním či měsíčním 
uzávěrkám.

S koncem fi skálního období je spojena celá 
řada kroků nezbytných pro správné uzavření 
účetnictví a přípravu na přiznání k dani z příjmu. 
Jedním z nich je časové rozlišení nákladů 
a výnosů do příslušných účetních období, 
například v případě nájemného nebo služeb 
uhrazených v prosinci, které však časově 

Doklad vystavený v režimu registrace DPH v EU poznáte podle příznaku ve spodní části  
formuláře.

Podklady pro přiznání k DPH 
pro jednotlivé země EU si 
můžete sestavit za konkrétní 
období a ke konkrétní 
registraci, se zobrazením 
hodnot v domácí nebo v cizí 
měně a řazením dokladů 
podle čísla nebo podle data 
zdanitelného plnění.

Při uplatňování zálohových plateb se v položkách faktury objeví jak informace o čísle dokladu, 
tak párovací symbol uhrazené zálohy.
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a věcně souvisí až s následujícím rokem. Nově 
přidaná agenda Vám pomůže s rozúčtováním 
a kontrolou časového rozlišení.

Na záložce Položky v této agendě uvidíte 
plán časového rozlišení s výpočtem hodnoty 
časového rozlišení pro zadané období. Časové 
rozlišení vstupuje přímo do účetního deníku.

 jak?  Agendu Časové rozlišení naleznete 
v nabídce Účetnictví. Záznam do této agendy 
můžete vytvořit buď automati cky ze zdrojových 
dokladů, anebo ručně přímo v této agendě. 

 jak?  Automati cky lze časové rozlišení 
vytvořit z agend Vydané faktury, Ostatní 
pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazky, 
Pokladna a Interní doklady pomocí povelu 
Záznam/Časové rozlišení. Po zvolení tohoto 
povelu se objeví Průvodce zavedením časového 
rozlišení. V něm vyberete jednu z možností  
časového rozlišení, periodu (roční, čtvrtletní, 
měsíční) a období rozlišení. Časově můžete 
rozlišit celou hodnotu dokladu jednou položkou, 
celou hodnotu dokladu po položkách nebo 
konkrétní položku dokladu.

Doklad, který byl časově rozlišen, je označen 
příznakem Časově rozlišeno. Povelem Otevřít 
zdrojový doklad v agendě Časové rozlišení je 
možné otevřít doklad, ze kterého bylo časové 
rozlišení vytvořeno.

Ruční zadání využijete například při zadávání 
časového rozlišení z minulého účetního období, 
když už nemáte zdrojový doklad v aktuálním 
účetnictví. Časové rozlišení, které bylo založeno 
ručně, je označeno příznakem Ručně.

 novinka  Pokud vystavujete doklady 
v režimu přenesení daňové povinnosti  podle 
§ 92a zákona o dani z přidané hodnoty, 
musí vydaná faktura obsahovat sazbu DPH 
v procentech, jakou je povinen doplnit 
a přiznat plátce, pro kterého je plnění 
uskutečněno. 

Nyní při použití  členění DPH typu 
„U22 – Přenesení daňové povinnosti , 
dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb“ 
a „U24 – Přenesení daňové povinnosti , 
dodavatel zboží nebo poskytovatel 
služeb – nezapočítat do koefi cientu“ můžete 
u dokladu vybrat příslušnou sazbu DPH. 
Vypočtenou hodnotu DPH v Kč ručně přepište 
na částku 0.

Ve formuláři časového rozlišení je vidět základní nastavení, na záložce Položky pak detaily 
celého rozlišení a jeho vstupování do účetního deníku.

Na první straně průvodce, kterým 
budete zakládat časové rozlišení, si 
vyberte způsob rozlišení dokladu, 
resp. jeho položek.

Na další straně průvodce budete 
nastavovat časový plán rozlišení.
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FAKTURACE
 novinka  POHODA dovoluje volitelně 
zobrazit pole Přeneseno v agendě Vydané 
faktury.

Pokud nevyužíváte přenos vydané faktury do 
výdejky ani textový režim zásob, je možné pole 
Přeneseno ve vydané faktuře znepřístupnit.

 jak?  V agendě Globální nastavení/
Sklady 1 odtrhněte volbu Umožnit přenos 
vydané faktury do výdejky.

 novinka  Přímo z programu POHODA 
můžete vyti sknout jednorázové a hromadné 
příkazy k úhradě pro Raiff eisenbank.

Pokud předáváte Raiff eisenbank příkazy 
k úhradě ve fyzické podobě, můžete je 
vyti sknout do originálních formulářů této banky 
přímo z programu POHODA.

 jak?  V nabídce sestav v dialogovém 
okně Tisk vyberte Příkaz k úhradě, resp. 
Hromadný příkaz k úhradě pro Raiff eisenbank. 
Zatržení volby Tisk do orig. formuláře umožní, 
aby POHODA vyti skla příkaz do originálního 
ti skopisu.

 novinka  Bylo sjednoceno vstupování 
záznamů typu Penále na ti skové sestavy 
v agendě Ostatní pohledávky.

SKLADY
 novinka  V agendě Převod je nově možné 
kopírovat jednotlivé záznamy.

 jak?  Převodku zkopírujete stejně jako 
záznamy v jiných agendách, tedy klávesovou 
zkratkou CTRL+K nebo povelem Záznam/
Editace/Kopírovat.

 novinka  Do agendy Převod na záložku 
Položky převodky a do agendy Výroba na 
záložku Výrobky bylo doplněno nové pole 
Poznámka. 

Pokud má skladová zásoba vyplněno pole Text, 
přenese se tento údaj automati cky do položek 
převodky, resp. výrobního listu.

 novinka  Díky informaci v poli Členění, 
které bylo doplněno na záložku Položky 
převodky, okamžitě vidíte, ze kterého skladu 
byl přenos uskutečněn.

 novinka  Při účtování skladů způsobem A 
můžete v agendě Výroba změnit, příp. zpřesnit 
zaúčtování výnosů. Poslouží Vám k tomu pole 
Účet. 

Zatržená volba Umožnit přenos vydané faktury do výdejky zajistí , že se bude v agendě 
Vydané faktury zobrazovat pole Přeneseno. Pokud přenos nevyužíváte, můžete zatržení této 
volby zrušit a pole Přeneseno se v agendě Vydané faktury znepřístupní.

Sloupec Členění na záložce Položky převodky poskytuje rychlou informaci o zdrojovém skladu.

Výnosový účet můžete nastavit celému výrobnímu listu. Nastavením účtu u jednotlivých 
položek můžete zaúčtování výnosů rozčlenit ještě detailněji.
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 jak?  Pole Účet lze vyplnit souhrnně 
ve formuláři agendy nebo na záložce Výrobky 
pro každou položku zvlášť. Pokud zůstane 
pole prázdné, zaúčtuje se výrobní list podle 
přednastaveného účtu v agendě Globální 
nastavení/Sklady A.

 novinka  Účtujete-li sklady způsobem A, 
můžete nyní u jednotlivých převodek nastavit, 
aby se neúčtovaly do účetního deníku.

 jak?  Aby se konkrétní převodka do 
účetního deníku nezaúčtovala, zajistí te povelem 
Záznam/Neúčtovat. Ve formuláři takové 
převodky se poté objeví příznak Bez zaúčtování. 
Tuto funkci byste však měli používat pouze 
v případě, že nepoužíváte analyti cké členění 
účtů pro jednotlivé sklady.

 novinka  Do agend Převod a Výroba byla 
přidána zvuková znamení při práci s čtečkou 
čárových kódů.

 novinka  Byl opti malizován výpočet vážené 
nákupní ceny.

CRM
 novinka  Agenda Adresář, centrální zdroj 
informací o Vašich zákaznících a obchodních 
partnerech, doznala řady změn a funkčních 
rozšíření. Jednou z nich je možnost ověřit 
si, zda je či není obchodní partner evidován 
v insolvenčním rejstříku. V případě shody Vám 
program POHODA rovnou nabídne také odkaz 
na detaily insolvenčního řízení na internetu.

POHODA vyhledává zápis obchodního 
partnera v insolvenčním rejstříku pomocí 
jeho IČ. Ověřovat IČ v insolvenčním rejstříku 
můžete ručně nebo automati cky při každém 
uložení dokladu. Samotná existence záznamu 
v insolvenčním rejstříku může znamenat různé 
stupně potenciálního rizika, proto program 
v takovém případě nejen zobrazí aktuální stav 
řízení, ale nabídne také odkaz na internetové 
stránky insolvenčního rejstříku s detaily 
insolvenčního řízení. 

 jak?  V agendě Globální nastavení/
CRM je zapnuta volba Po uložení dokladu ověřit 
IČ v insolvenčním rejstříku. POHODA díky ní 
automati cky ověřuje IČ při ukládání dokladů 
v agendách Nabídky, Přijaté objednávky, Vydané 
faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní 
pohledávky a Výdejky. Pokud nechcete, aby 
POHODA ověřovala IČ automati cky, zrušte 
zatržení uvedené volby.

 jak?  Pro ruční spuštění ověření 
v insolvenčním rejstříku je ve výše uvedených 
agendách připravena ikona  a v agendě 
Adresář ještě povel Záznam/Insolvenční rejstřík.

Povel, kterým zajistí te, aby se převodka neúčtovala do účetního deníku, najdete v menu 
Záznam. U takové převodky se pak v horní části  formuláře objeví příznak Bez zaúčtování.

Chcete-li ručně ověřit obchodního partnera v insolvenčním rejstříku, použijte ikonu u pole IČ. 
V agendě Adresář ke stejnému účelu slouží také povel v nabídce Záznam.

Více dodacích adres můžete svým partnerům nastavit na nové záložce. Adresa označená 
jako Výchozí se bude zobrazovat na záložce Dodací adresa ve formuláři daného adresního 
záznamu.
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 novinka  Nově můžete mít v agendě 
Adresář u každého kontaktu libovolný počet 
dodacích adres. Dodací adresa, kterou 
vyberete například do konkrétní vydané 
faktury, bude označena jako „konečný 
příjemce“.

Pokud mají Vaši obchodní partneři více 
dodacích adres, můžete je mít zahrnuty pod 
jedním, hlavním záznamem v agendě Adresář. 
Vyhnete se případným duplicitním záznamům 
a mimo jiné Vám to usnadní i vyhodnocování 
spolupráce s konkrétními partnery.

 jak?  Pro zápis dodacích adres využijete 
v agendě Adresář novou záložku Dodací adresy. 
Při vkládání adresy do dokladu se nabídne 
dialogové okno Dostupné dodací adresy, ve 
kterém si zvolíte požadovanou dodací adresu. 
U jednotlivých dokladů můžete dodací adresu 
dodatečně měnit na záložce Dodací adresa.

 jak?  Adresa, u které zatrhnete pole 
Výchozí, se bude automati cky zobrazovat i ve 
formuláři agendy Adresář na záložce Dodací 
adresa.

 novinka  Nově máte možnost provázat 
záznamy v agendě Události  s konkrétními 
doklady v dokladových agendách. V agendě 
Události  tak můžete mít přehled třeba 
o průběhu celé zakázky od nabídky až po 
vyúčtování.

Tuto možnost využijete také například k evidenci 
upomínek zákazníkům či odběratelům s horší 
platební morálkou. Vytvořené záznamy se 
evidují u jednotlivých dokladů na nově přidané 
záložce Události  a zároveň v agendě Události . 

 jak?  Událost můžete z konkrétního 
dokladu založit povelem Záznam/Události /Vložit 
událost nebo stejnojmenným povelem v místní 
nabídce nové záložky Události . 

 jak?  Pomocí povelu Záznam/Události /
Otevřít události  se jednoduše přepnete na 
vytvořenou událost přímo z dokladu. Povelem 
Záznam/Události /Otevřít navázané otevřete 
události  ze všech navázaných dokladů. Tím 
snadno dohledáte nejen události  vztahující se 
ke konkrétnímu dokladu, ale i události  vztahující 
se k dané operaci (např. při vytvoření faktury 
z objednávky se zobrazí události  týkající se 
těchto dvou dokladů).

 jak?  Pokud nechcete sledovat události  
na dokladech, odtrhněte v agendě Globální 
nastavení/CRM volbu Povolit události  na 
dokladech.

 novinka  Události  už nemusíte zadávat 
pouze ručně. Některé z nich může POHODA 
vytvářet automati cky za Vás: 

Události , vztahující se ke konkrétnímu dokladu, najdete na nové záložce, odkud se můžete 
přepnout do odpovídajícího záznamu v agendě Události  nebo otevřít události  ze všech 
navázaných dokladů.

Pomocí voleb v nové sekci v agendě Globální nastavení zajistí te, že bude POHODA 
automati cky vytvářet záznamy událostí  při odeslání e-mailové zprávy a ověření fi rmy 
v insolvenčním rejstříku.

Když budete do dokladu 
vkládat fi rmu, u které je 
vedeno více dodacích 
adres, POHODA Vám je 
nabídne k výběru.
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  Díky volbě E-mailová komunikace se 
automati cky vytvoří událost při každém 
založení e-mailu z programu POHODA. Při 
odeslání e-mailu prostřednictvím SMTP 
serveru dojde k vygenerování události  až při 
úspěšném odeslání e-mailové zprávy. Z takto 
vytvořené události  je možné se kdykoliv 
přepnout povelem Záznam/Otevřít e-mail do 
agendy Odeslané e-maily.

  Volbou Záznamy v insolvenčním rejstříku 
nastavíte i automati cké vytváření událostí  při 
ověřování IČ v insolvenčním rejstříku.

 jak?  Obě tyto volby naleznete v agendě 
Globální nastavení/CRM v sekci Automati cky 
zaznamenávat události .

 novinka  Nová pole v agendě Události , 
jmenovitě pole Středisko, Činnost a Zakázka, 
Vám pomohou ještě detailněji členit obchodní 
informace prakti cky libovolného typu. Pole Čas 
Vám zase umožní přesnější sledování konkrétní 
události .

 novinka  Pro lepší komunikaci s obchodními 
partnery byla do agendy Adresář přidána 
záložka Ostatní, která obsahuje pole Skype 
a ICQ.

 novinka  Do dokladových agend byly 
přidány komunikační funkce, které dobře znáte 
z agendy Adresář. V dokladových agendách 
Vám usnadní komunikaci s obchodními 
partnery:

  Díky funkcím sdruženým pod povel 
Vyhledat na internetu můžete vyhledat 
informace o obchodním partnerovi 
v obchodním rejstříku nebo informačním 
systému ARES, na mapě zobrazit ulici, obec 
nebo cestu k Vašemu partnerovi, příp. 
vyhledat autobusové či vlakové spojení 
prostřednictvím stránek IDOS.

  Pomocí povelu Nový hovor zobrazíte 
dialogové okno pro vytáčení telefonních čísel 
přes modem.

  Povelem Nová zpráva založíte novou zprávu 
elektronické pošty ve svém výchozím 
poštovním programu.

  Povelem Otevřít web zobrazíte ve svém 
internetovém prohlížeči internetovou stránku 
svého partnera, kterou máte vyplněnou 
u jeho záznamu v adresáři.

  Povelem Hromadná zpráva vytvoříte soubor 
Email.txt obsahující elektronické adresy ze 
všech vybraných dokladů. 

  Pomocí povelu Hromadná korespondence 
umožníte pro vybrané doklady sestavit 
slučovací dokument pro hromadnou 
korespondenci pomocí programu Microsoft  
Word.

  Povel Export do Outlooku Vám umožní 
zkopírovat adresy do kontaktů Microsoft  
Outlook.

Z automati cky vytvořeného záznamu o odeslaném e-mailu se můžete přepnout do agendy 
Odeslané e-maily.

K jednotlivým adresním záznamům si můžete nově nastavit také kontakty typu Skype a ICQ.

Povely pro spuštění komunikačních funkcí Vám v dokladových agendách usnadní komunikaci 
s partnery.
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 jak?  Všechny tyto povely naleznete 
v jednotlivých dokladových agendách v nabídce 
Záznam/Komunikace.

MAJETEK
 novinka  Tisková sestava Inventurní soupis 
majetku byla rozdělena na dvě: Inventurní 
soupis majetku (HM, NM) a Inventurní soupis 
majetku (DDHM, DDNM).

 novinka  Nová kontrolní ti sková sestava 
Chyby v zaúčtování majetku zobrazí majetek, 
u kterého se hodnota daňového odpisu, resp. 
rozdílu účetních a daňových odpisů neshoduje 
s částkou zaúčtovanou v deníku.

 novinka  Do agendy Majetek bylo přidáno 
pole Zakázka.

Pokud si toto pole vyplníte, údaje se budou 
automati cky přenášet do účetního, resp. 
nepeněžního deníku.

PERSONALISTIKA A MZDY
 novinka  Nová ti sková sestava vytvoří 
výplatní pásku pro konkrétní(ho) zaměstnance. 
Ve formátu PDF ji můžete odeslat přímo 
z programu POHODA všem (vybraným) 
zaměstnancům najednou. Každý z nich 
samozřejmě do své e-mailové schránky 
dostane jen tu svou.

 jak?  Tiskovou sestavu Výplatní páska 
naleznete v agendě Mzdy pro jednotlivé měsíce.

 novinka  Zkontrolovat vyplněnou 
e-mailovou adresu u zaměstnanců můžete 
i přímo ve vystavených mzdách pomocí 
sloupce E-mail.

KNIHA JÍZD A CESTOVNÍ 
PŘÍKAZY

 novinka  POHODA je bohatší o nové 
funkce pro vedení knihy jízd, ale hlavně pro 
vyúčtování cestovních náhrad. Vytváření 
cestovních příkazů nikdy nebylo tak 
snadné a poskytnutí  zálohy, zadání výdajů 
souvisejících s pracovní cestou, vyúčtování 
náhrad a stravného a vyti sknutí  formuláře je 
v programu POHODA otázkou okamžiku.

Původní agendy sloužící pro evidenci jízd jsou 
v programu POHODA samozřejmě zachovány, 
byly však rozšířeny o další pole a funkce. 
Například agenda Jízdy byla přejmenována na 
Kniha jízd a rozšířena o možnost defi nování 
trasy jízdy (odkud, kam a přes), a to pro 

Rozšířená funkčnost knihy jízd a cestovní příkazy budou 
zařazeny do některého z nejbližších updatů programu 
POHODA. Díky této a následující stránce si však můžete 
alespoň udělat představu, o jaké změny půjde.

Přiřazovat k jednotlivým zakázkám můžete díky novému poli také majetek.

Nová ti sková sestava 
vyti skne výplatní pásku 
pro jednoho nebo více 
vybraných zaměstnanců, 
přičemž na každém listu 
bude vždy jen jedna. 
POHODA umožňuje využít 
i export do PDF a rozeslání 
jednotlivých výplatních 
pásek na e-mailové adresy 
vybraných zaměstnanců. 

Rychlou kontrolu vyplněných e-mailových adres umožňuje v agendách Mzdy pro jednotlivé 
měsíce sloupec E-mail. 
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usnadnění přenosu do cestovních příkazů. 
Agenda Seznam řidičů zase byla rozšířena 
o další pole, která jsou nutná pro výpočet 
cestovních náhrad. U každého řidiče můžete 
vybrat, zda se jedná o zaměstnance nebo 
podnikatele, a výši stravného.

 jak?  Seznam řidičů můžete i nadále 
vytvářet ručně, můžete však také využít 
propojení s agendou Personalisti ka, kde na 
záložce Zaměstnanec přibylo nové pole Řidič. 
Zaměstnanci, u kterých toto pole zatrhnete, 
budou automati cky zařazeni do seznamu řidičů 
a automati cky se sem z agendy Personalisti ka 
převedou také jejich základní údaje. Pak už 
u nich stačí jen doplnit informace specifi cké pro 
výpočet cestovních náhrad.

Agendy Tuzemské a Zahraniční cestovní 
příkazy slouží k zadávání a evidenci cestovních 
příkazů. Cestovní příkazy vždy obsahují údaje 
o řidiči, spolucestujících, účelu jízdy a použitém 
dopravním prostředku. Dopravním prostředkem 
nemusí být pouze vozidla evidovaná v agendě 
Vozidla, ale i autobus, vlak apod.

U každého cestovního příkazu můžete zadat 
poskytnutou zálohu a související výdaje, např. 
ubytování či jízdné. Samozřejmostí  je i možnost 
krácení stravného. U zahraničních cestovních 
příkazů POHODA podporuje kapesné, zálohy 
poskytnuté zaměstnanci v různých měnách 
i směnu poskytnuté měny na jinou.

Po vyplnění skutečných etap pracovní cesty 
a dalších povinných údajů program automati cky 
vypočítá náhrady za použití  soukromého 
vozidla, tuzemské a zahraniční stravné 
a vyúčtuje poskytnuté zálohy. 

 jak?  Povelem Záznam/Zaúčtovat 
příkazy vytvoříte zaúčtování cestovních náhrad 
v agendě Pokladna, Interní doklady, popř. 
Ostatní závazky. Předpokladem pro zaúčtování 
je správné vyplnění údajů v agendě Globální 
nastavení/Cestovní příkazy.

Agendy cestovních příkazů jsou propojeny 
s knihou jízd, a proto lze snadno jednotlivé jízdy 
do cestovních příkazů přenášet.

 jak?  Některá pole ve formuláři 
cestovních příkazů lze přednastavit v agendě 
Uživatelské nastavení. Ve stejné agendě lze 
vybrat i výchozí číselnou řadu.

 jak?  Cestovní příkazy jsou novou 
součástí  těchto variant programu POHODA: 
Standard, Premium a Komplet. Naleznete je 
v nabídce Jízdy.

Po přenosu řidičů z agendy Personalisti ka stačí vyplnit jen některá pole. Pole přenesená 
z agendy Personalisti ka není možné v seznamu řidičů upravovat. 

Pro zapsání průběhu cesty slouží záložka Etapy pracovní cesty. 

Na záložce Stravné je možné mimo jiné kráti t část stravného podle poskytnutých snídaní, 
obědů a večeří. 
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XML
 novinka  Agenda XML log byla rozšířena 
o sloupec Typ. Prostřednictvím toho sloupce 
jednoduše zjistí te, o jaký typ XML komunikace 
se jednalo. 

 novinka  XML komunikace byla rozšířena 
o import záznamů do agendy Členění skladů.

Tato novinka se týká pouze XML verze 2.0.

 novinka  Byl upraven aktualizační import 
Adresáře pro verzi XML 2.0.

Nyní již není nutné zadávat všechny informace 
u aktualizovaného záznamu. Stačí zadat pouze 
parametry, které chce zaktualizovat. Byl také 
upraven fi ltr pro výběr adresy.

 novinka  Prostřednictvím XML komunikace 
je nově možné navázat přijatou objednávku na 
vydanou zálohovou fakturu. 

POHODA Vám umožní vytvořit vydanou 
zálohovou fakturu z předem vytvořené přijaté 
objednávky. Tím dojde k vazbě mezi doklady. 
Přenést je možné buď celý doklad, nebo jen 
vybrané položky přijaté objednávky.

Prostřednictvím XML je vydaná zálohová 
faktura automati cky přidána pouze v případě, 
že v programu už před samotným importem 
existuje přijatá objednávka.

 novinka  V XML komunikaci lze 
u analyti ckého účtu používat až 6 znaků.

 novinka  XML export zásob byl rozšířen 
o pole Reklamace.

 novinka  Při importu přijaté objednávky lze 
nastavit rezervaci zboží na skladě.

Import přijaté objednávky je rozšířen 
o parametr Rezervace. Pokud ho nastavíte, 
bude přijatá objednávka uložena s příznakem 
Rezervováno a u skladových zásob se zobrazí 
rezervované množství.

 novinka  V případě vedení skladů 
způsobem A je možné při importu příjemky 
a výdejky nadefi novat účet buď k celé 
příjemce, nebo k jednotlivým položkám.

 novinka  Při importu skladových položek se 
nepřenese sleva na svázanou zásobu.

 novinka  Bylo upraveno logování 
internetového obchodu.

Na záložce Položka importu jednoduše zjistí te, o jaký typ XML komunikace se jednalo a které 
agendy se XML komunikace týkala.

Na obrázku je zobrazen vzorový příklad pro XML import členění skladů do programu 
POHODA.

Na obrázku je zobrazen vzorový příklad pro XML import přijaté objednávky s rezervací zboží 
na skladě.
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KASA OFFLINE 
A KASA ONLINE

 novinka  Doplněk POHODA Kasa Online 
se stal integrální součástí  programu POHODA 
a z přídavné licence POHODA Kasa se stala 
licence POHODA Kasa Offl  ine. Z těchto důvodů 
dostala agenda Kasy novou strukturu pro 
nastavení jednotlivých Kas.

Prostřednictvím povelu Nastavení/Kasy otevřete 
novou podobu agendy Kasy, ve které provede 
základní defi nici pro agendu Kasa Online nebo 
doplněk POHODA Kasa Offl  ine. 

Chcete-li používat agendu Kasa Online, je nutné 
zatrhnout stejnojmennou volbu v sekci Kasa. 
Poté musíte vyplnit i další povinné údaje, jako je 
Název, Popis kasy, Výchozí sklad a Název PC. Po 
uložení záznamu je možné agendu Kasa Online 
spusti t jako kteroukoli jinou agendu programu 
POHODA přes nabídku Sklady/Kasa Online.

 novinka  Stávající refundaci aktuální 
položky a celé již dříve uložené prodejky 
rozšiřuje nová možnost refundovat uloženou 
prodejku s výběrem jejích položek.

 jak?  Pomocí ikony  zobrazíte 
dialogové okno Refundace položky nebo 
celé prodejky, ve kterém si můžete vybrat 
požadovaný způsob stornování.

Potřebujete-li refundovat celou již dříve 
uloženou prodejku, zvolte volbu Refundace 
celé prodejky. Po zatržení volby S výběrem 
položek Vám POHODA nabídne seznam 
všech položek dané prodejky. U položek, 
které chcete stornovat, stačí zatrhnout pole 
Refund. Takto označené položky se do nového 
dokladu přenesou v záporném množství. Pokud 
refundovaná prodejka byla zaokrouhlena, 
bude do aktuální prodejky vložena položka 
„Refundace zaokrouhlení“, která vyrovná 
zaokrouhlení refundované prodejky. 

Do poznámky aktuální prodejky POHODA 
automati cky vloží informaci o tom, který doklad 
je touto prodejkou refundován.

 jak?  Na dotykovém displeji vyvoláte 
potřebné dialogové okno tlačítkem Refundace.

 novinka  Prostřednictvím nastaveného 
výběru obchodních partnerů urychlíte prodej 
stálým odběratelům v agendě Kasa Online.

 jak?  V agendě Adresář nejprve uložte 
dotaz s výběrem obchodních partnerů. Poté 
v agendě Nastavení/Kasy zatrhněte volbu Použít 
fi ltr adresáře a z výklopného seznamu vyberte 
požadovaný fi ltr.

Kasa Online nevyžaduje instalační číslo, takže pokud zatrhnete pole Kasa Online, bude pole 
Licence znepřístupněno. Pokud chcete nastavit kasu k přídavné licenci POHODA Kasa Offl  ine, 
nechte pole Kasa Online nezatržené a do pole Licence vyplňte instalační číslo přídavné 
licence.

V dialogovém okně vyberte položky, 
které chcete refundovat, a to 
zatržením ve sloupci Refund.

Každá kasa může pracovat s výběrem zákazníků podle přiřazeného fi ltru adresáře.
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Při prodeji se bude v poli Zákazník zobrazovat 
pouze aktuální výběr obchodních partnerů.

 novinka  Nově je možné nadefi novat ještě 
větší počet vlastních tlačítek pro nejčastěji 
prodávané zboží přes dotykový displej.

Agenda Přiřazení PLU byla nahrazena novou 
agendou Zkratky zásob, ve které můžete 
jednotlivá tlačítka rozdělit do několika kategorií. 
Každá kategorie může mít vlastní barvu tlačítek 
a písma a je možné jí přiřadit libovolný název 
a pořadí, v jakém se bude při prodeji nabízet.

 jak?  Do vytvořených kategorií zařadíte 
skladové zásoby prostřednictvím záložky 
Položky, a to vložením příslušného kódu zásoby 
nebo použití m povelu Sklady (CTRL+S) z místní 
nabídky. Na záložce můžete nadefi novat i pořadí 
skladové položky v panelu kategorie.

Nadefi novaná tlačítka můžete v každé kategorii 
abecedně seřadit. Po použití  povelu Záznam/
Zarovnat přiřazená tlačítka se zobrazí dialogové 
okno, ve kterém vyberete volbu Seřadit 
abecedně dle sloupce Zkratka. 

 jak?  Agendu Zkratky zásob otevřete 
buď povelem Přiřazení zásob na dotykovém 
displeji, který je přístupný z nabídky Nastavení/
Kasy, nebo prostřednictvím volby Zkratky zásob 
v agendě Kasy.

 jak?  Nechcete-li při prodeji používat 
vlastní tlačítka, zrušte v agendě Uživatelské 
nastavení/Kasa zatržení volby Zobrazit klávesy 
se zkratkami zásob.

 novinka  Slevu je možné přidat 
k jednotlivým položkám v prodejce nebo ji 
vyčíslit samostatně jednou zápornou položkou.

 jak?  Slevu k prodejce přidáte pomocí 
ikony . Zobrazí se dialogové okno Sleva 
položek dokladu, ve kterém si můžete zvolit, 
zda chcete vyčíslit slevu samostatnou položkou, 
nebo slevu přičíst k položkám prodejky.

 jak?  Na dotykovém displeji můžete 
vložit slevu pomocí tlačítka Sleva prodejky % + 
nebo Sleva prodejky % -. Pokud nejprve 
zadáte hodnotu slevy a poté zvolíte jedno 
z tlačítek slev, program vyčíslí slevu podle 
nadefi nované výchozí volby v agendě Kasy na 
záložce Nastavení. Pokud jako první provedete 
volbu, zobrazí se dialogové okno Sleva 
položek dokladu, kde můžete zvolit také jednu 
z možností  vložení slevy. U tohoto způsobu je 
nutné používat klávesnici.

Výši slevy a způsob jejího vyčíslení určíte v dialogovém 
okně, příp. bude POHODA postupovat podle nastavení 
v agendě Kasy. 

Ve výklopném seznamu na dotykovém displeji se kategorie zboží řadí podle nastavení 
v agendě Zkratky zásob. 

Zboží na jednotlivé panely kategorií přidáte 
pomocí záložky Položky. V části  Náhled ihned 
uvidíte, čím jsou jednotlivá tlačítka obsazena. 

Každému panelu 
s kategorií zásob 
můžete přiřadit vlastní 
nadpis, barvu tlačítka 
a textu a pořadí ve 
výklopném seznamu 
na dotykovém displeji. 
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OSTATNÍ
 novinka  Nově můžete nadefi novat 
paragonovou ti skárnu a přednastavit jejího 
výrobce (EPSON nebo STAR). 

Můžete také určit, zda je připojena pokladní 
zásuvka.

 jak?  Nastavení provedete v agendě 
Hardware výběrem zařízení typu Paragonová 
ti skárna.

 novinka  Paragonové sestavy mají nový 
vzhled a rozšířenou funkčnost.

U každé paragonové sestavy si můžete určit, 
zda chcete na dokladu ti sknout ceny s DPH 
a zobrazovat procento slevy.

 novinka  Drobné změny byly zapracovány 
i do evidence pro Intrastat:

  Pokud neevidujete v programu POHODA 
skladové zásoby, ale potřebujete evidovat 
Intrastat, máte nově možnost vybrat 
doplňkovou měrnou jednotku přímo 
u textové položky. Příslušné množství 
u doplňkové měrné jednotky musíte zadat 
ručně.

  Položky přijaté faktury vstupují do Intrastatu 
podle zadaného data odpočtu/doručení.

  Oprava přijatého, resp. odeslaného zboží 
by se měla vztahovat k období, kdy bylo 
zboží skutečně přijato, resp. odesláno. Při 
vystavování opravného daňového dokladu 
z přijaté, resp. vydané faktury, která 
vstupuje do Intrastatu, Vás program na tuto 
skutečnost upozorní.

 novinka  Historii změn a smazaných 
záznamů je možné sledovat i u agendy Zakázky.

 novinka  V řadách POHODA SQL 
a POHODA E1 přibyla v agendě Globální 
nastavení nová sekce POHODA BI, která je 
určena vlastníkům řešení POHODA Business 
Intelligence.

 jak?  U každé účetní jednotky, se kterou 
bude řešení POHODA BI pracovat, zatrhněte 
volbu Zapnout podporu POHODA BI. Tato 
volba je důležitá zejména s ohledem na dílčí 
aktualizace programu POHODA. Na samotný 
program POHODA nemá vliv, ale zvýší komfort 
analýz prostřednictvím řešení POHODA BI.

 jak?  Zobrazte si v agendě Soubor/
Účetní jednotky sloupec POHODA BI. Budete 
mít díky němu rychlý přehled, které fi rmy jsou 
propojeny s řešením POHODA BI.

V agendě Hardware si můžete nastavit paragonovou ti skárnu. 

Chcete-li na paragon 
ti sknout procento 
slevy nebo ceny s DPH, 
nezapomeňte v dialogovém 
okně Tisk zatrhnout 
odpovídající volby. 

Zatrhněte volbu Zapnout podporu POHODA BI u každé účetní jednotky, se kterou bude toto 
řešení pracovat. 
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POHODA E1
 novinka  Volitelné parametry, které máte 
nadefi nované ve formulářích agend a položkách 
dokladů, vstupují nově při zaúčtování dokladů i 
do agendy Účetní deník.

V deníku můžete přenesené volitelné parametry 
využívat k detailním výběrům, stati sti kám, 
analýze ekonomických ukazatelů nebo je vkládat 
do ti skových sestav. 

Podmínkou je, aby jak pro zdrojovou agendu, tak 
pro agendu Účetní deník byly defi novány shodné 
parametry.

 novinka  Volitelné parametry je možné při-
dat také pro agendu Evidenční čísla. Automati c-
ky bude poté docházet k propisování údajů na 
záložku Evidenční čísla v agendě Zásoby.

Volitelnými parametry v této agendě snadno 
odlišíte například velikosti  a barvy stejného 
oblečení apod.

 novinka  Nově je možné také v řadě 
POHODA E1 provést převod daňové evidence 
na účetnictví.

 jak?  V agendě Účetní jednotky zvolte 
při založení nového účetnictví možnost 
Přechod z daňové evidence na PÚ. Objeví se 
průvodce převodem účetní jednotky z DE na 
PÚ, do kterého budete k předkontacím z daňové 
evidence postupně doplňovat čísla účtů, na 
jejichž základě se vygenerují počáteční stavy.

Na druhé straně tohoto průvodce zadejte 
cestu k datovému souboru, který budete chtí t 
převést na účetnictví. Datový soubor musí být ve 
formátu MDB. 

INSTALACE VERZE ŘÍJEN 2011
Tato verze je určena pro provoz na počítačích 
s operačními systémy Windows 7, Windows Vista SP1, 
Windows XP SP3 nebo Windows Server 2003, resp. 
2008. Není určena pro Windows 2000 a starší operační 
systémy. 

Novou verzi programu POHODA doporučujeme 
nainstalovat do stejného adresáře, v jakém máte 
nainstalovanou jeho předchozí verzi. Použijte buď 
instalaci staženou ze Zákaznického centra, nebo 
instalaci z CD. 

Budete-li potřebovat pomoci s instalací nové verze 
programu POHODA, neváhejte kontaktovat naši 
zákaznickou podporu:

tel.:  567 117 711 
e-mail: hotline@stormware.cz

V průběhu instalace budete vyzváni k vyplnění instalačního čísla. Pokud 
jste používali verzi Květen 2011 nebo Leden 2011, mělo by toto číslo být 
předvyplněno. V případě, že se číslo nenačte automati cky, vyplňte jej ručně.

Instalační číslo naleznete:
–  na potvrzení o licenci a zákaznické podpoře, které bylo přiloženo 

k daňovému dokladu o koupi licence k programu POHODA 2011 (nebo 
2012), resp. o koupi souboru služeb SERVIS 2011 (nebo 2012) k tomuto 
programu,

–  ve svém profi lu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc v sekci 
Licence.

Pokud vlastníte přídavné síťové a nesíťové licence, doplňky či rozšíření, 
najdete na odkazovaných místech i čísla k těmto licencím.

Při jakýchkoliv pochybnostech o platnosti  instalačního čísla/čísel 
kontaktujte naše obchodní oddělení (tel.: 567 112 612, e-mail: 
expedice@stormware.cz).

 jak?  V řadě POHODA E1 vytvoříte 
soubor v potřebném formátu pomocí průvodce, 
kterého zahájíte povelem Soubor/Datová 
komunikace/Export databáze.

Při přenosu dokladu se do účetního deníku přenesou i volitelné parametry, pokud jsou 
v účetním deníku stejně defi novány. 

Volitelné parametry v agendě Evidenční čísla využijete pro rozlišení zboží 
stejného typu nebo modelu, které máte na skladě vedeno jako jednu 
položku. 
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 POHODA Business Intelligence
NaBIjte svoji fi rmu informacemi

Inspiraci můžeme hledat u společností , které 
s analýzami a reporty snadno pracují každý den. 
Vytvářejí si je kdykoliv, s minimální časovou 
a technickou námahou. Porovnávají a vyhodnocují 
data z mnoha úhlů pohledu, podle velké škály 
fi ltrů a vlastních parametrů. Ptáte se jak? Za vším 
stojí implementace nástrojů Business Intelligence. 
Ty pomáhají uživatelům zorientovat se ve velkém 
objemu různorodých dat tí m, že jim je předloží 
jako logické, provázané a srozumitelné informace 
formou přehledných výstupů. 

Většina řešení Business Intelligence však 
představuje pro menší podnikatelské subjekty 
významnou fi nanční zátěž a na rozdíl od větších 
fi rem si je jednoduše nemohou dovolit. Potřebují 
přitom sledovat a správně vyhodnocovat tytéž 
hodnoty a ukazatele jako jejich silnější konkurenti . 

Analýza a reporti ng. Klíčové činnosti  pro fi remní rozhodování, plánování 
a strategie. Pro někoho synonymum nepřehledných tabulek, pro jiného 
nepopulární zloději času. Jenže v nelítostném konkurenčním prostředí už 
nestačí vsázet jenom na vlastní intuici nebo dřívější zkušenost.

POHODA BI
SE NA VELIKOST FIRMY NEPTÁ
Nové řešení pro analýzy, podporu rozhodování, plánování a reporti ng 
dat POHODA Business Intelligence (BI) představuje revoluci zejména 
pro menší a středně velké fi rmy. Díky synergii s technologiemi Microsoft  
Business Intelligence je POHODA BI rovnocenným analyti ckým 
nástrojem, a to za zlomek ceny jiných řešení BI. Značně redukuje 
náklady na implementaci a je zárukou rychlé návratnosti  vložených 
investi c.

MNOHO ÚHLŮ POHLEDU,
JEN JEDNA VERZE PRAVDY
POHODA BI je vyvinuta hlavně pro společnosti , které používají 
ekonomicko-informační systém POHODA. Pro práci jsou aktuálně 
připraveny tři scénáře, díky kterým lze vyhodnocovat ty nejpalčivější 
oblasti  podnikání. Toto řešení si poradí s jakkoliv objemnou 
databází systému POHODA a žádným způsobem neomezuje výkon 
databázových serverů.

Vytěžte ze 
svého účetnictví 
maximummaximum

Zobrazení tržeb v jednotlivých měsících roku 2010
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 SCÉNÁŘ SKLADY

S přípravou reportů a analýz skladového hospodářství 
pomáhá právě tento scénář. Vyhodnocuje stavy a zisk 
z jednotlivých zásob, celkové obraty na jednom či více 
skladech, obchodní spolupráci s odběrateli a mnoho 
dalších klíčových ukazatelů. Data mu poskytují agendy 
Sklady, Zásoby a Pohyby a v mnoha případech využívá 
záznamy z celého adresáře systému POHODA. Tento 
scénář se dobře uplatní například při tvorbě měsíčních 
odměn pro obchodní zástupce, kteří jsou vyhodnocováni 
podle prodejů zboží.

Přehled fakturovaných a uhrazených částek pro vybrané společnosti  včetně čísla dokladu

Přehled prodejů vybraných zásob za poslední 3 roky

 SCÉNÁŘ DOKLADY

Do třeti ce je připravena specifi cká analýza účetních 
dokladů. Kromě vyhodnocování všech skladových položek 
na dokladech je možné analyzovat i všechny textové 
položky, které nejsou při ručním zadávání do dokladu 
vázány na agendu Pohyby v systému POHODA. Během 
okamžiku mají uživatelé k dispozici komplexní informace 
o platební morálce svých odběratelů.

Všechny tři scénáře běží na stejných 
principech a většinu funkcí a možností  
mají společných. Vůbec nejdůležitější 
je možnost vyhodnocovat data za více 
účetních období a do různé hloubky 
podrobností . Výsledné hodnoty mohou být 
členěny a zpřesněny také podle středisek, 
činností , zakázek, konkrétních obchodních 
partnerů, dokladů apod. 

„POHODA BI dokáže okamžitě analyzovat 
data i za více fi rem, takže uživatelé mají 
obratem informace o všech mateřských 
a dceřiných fi rmách. Takové výstupy by 
jinak zpracovávalo několik zaměstnanců 
jen velmi složitě a zdlouhavě. Data jsou 
vždy sjednocena napříč celou fi rmou, 
resp. i více fi rmami, a všichni mají zdroj 
jednotných informací,“ popisuje jednu 

z nejdůležitějších funkcí pan Antonín Švorc, 
produktový manažer řešení POHODA BI ve 
společnosti  STORMWARE. 

V praxi to tedy znamená, že jsou 
pasé jakékoliv nejistoty o aktuálnosti  
nachystaných podkladů nebo obavy, zda 
reporty a analýzy zachycují skutečně 
všechny požadované hodnoty.

Interpretace hodnot formou konti ngenčního grafu

 SCÉNÁŘ ÚČETNICTVÍ

Tento scénář pomáhá analyzovat veškeré historické 
a současné činnosti  a hodnoty týkající se účetních 
dat. Patří sem informace o rozvahových účtech nebo 
nákladech a výnosech fi rmy. Data si bere z agend 
Účetní deník a Účtová osnova systému POHODA. 
Uživatelé si mohou do detailu vyhodnocovat jednotlivé 
účetní operace a své reporty si v krátkém čase připraví 
třeba napříč více účetními obdobími, pro jakoukoliv 
majetkově provázanou fi rmu, středisko, analyti cký účet 
apod. Snadno se dá odhalit například nárůst nákladů 
za nákup pohonných hmot v uplynulém roce, i když se 
prokazatelně najelo méně kilometrů. 
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ALFOU A OMEGOU 
JSOU REPORTY
S reporty, které vytváří POHODA BI, si dokáže poradit 
i uživatel s běžnými znalostmi práce na počítači. Okamžité, 
resp. každodenní reporty se vytvářejí a upravují v programu 
Microsoft  Excel, kde se zobrazují jako konti ngenční tabulky 
a grafy. Zadané fi ltry je možné měnit podle aktuálních potřeb 
a POHODA BI reaguje okamžitě. 

Druhým typem jsou tzv. intranetové reporty určené pro 
sledování specifi ckých hodnot. Práce s nimi je velmi 
pohodlná. Uživatelé na data nahlížejí ve svém běžném 
internetovém prohlížeči. Jejich distribuce probíhá fi remní sítí  
a snadno mohou být exportovány do jiných formátů nebo 
automati cky odesílány e-mailem dalším uživatelům. 

Šikovným pomocníkem je speciální report nazývaný jako 
manažerský pult (dashboard), který sdružuje všechny klíčové 
informace do jednoho místa. Manažerům jsou zobrazovány 
převážně oblasti , kde už takzvaně „blikají červené kontrolky“, 
a je zapotřebí věnovat jim zvýšenou pozornost.

ŘEŠENÍ VŽDY
JEN NA MÍRU
POHODA BI nachází uplatnění ve fi rmách všech velikostí  
i v jakémkoliv oboru podnikání. Zvlášť vhodné jsou pro 
společnosti , které zpracovávají účetnictví na zakázku. Každá 
implementace je ryze individuální. Záleží jen na zákazníkovi, 
jaké oblasti  svého podnikání potřebuje sledovat a analyzovat. 
Důsledně jsou řešena a nastavena taky přístupová práva, 
která zaručují, že data vidí skutečně jen ten, kdo je vidět má.  

„Před samotnou implementací se všechny požadavky 
a specifi cké zákaznické úpravy dopodrobna řeší na 
analyti ckých schůzkách. Pokud zákazník časem zjistí , že 
by chtěl sledovat i některé další oblasti , není problém 
funkcionalitu rozšířit a doplnit. Důležité je, že implementací 
řešení POHODA BI není nijak narušena každodenní práce 
v ekonomickém systému POHODA,“ dodává závěrem Antonín 
Švorc. 

Více informací o jednotlivých scénářích včetně ceníku 
řešení POHODA BI najdete na internetových stránkách 
www.pohoda-bi.cz.

Váš nástroj 

pro rozhodování 

a plánování

Přehled nákladových a výnosových účtů v prostředí Microsoft  Excel 2010

Graf zobrazující výsledky podle vybraných středisek

Dashboard prodejů



Moje POHODA 21MMMoje POOPOOHHOHODDDDDAAAAAAAAA  222212121211 111111111

Nová energie
 pro vaši fi rmu

Svět se vyvíjí a POHODA s ním. Přišel čas předběhnout konkurenci, tak 
nezůstávejte pozadu. Zvyšte bezpečnost svých dat díky ekonomickému 
systému POHODA SQL nebo využijte ještě širší možnosti  informačního 
systému POHODA E1. 
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NOVINKY VE SVĚTĚ STORMWARE OFFICE

Někteří z Vás už o něm možná vědí a jiní o něm slyší poprvé. 
Svět POHODA. Pod tento nový název a do jednoho místa na 
našich internetových stránkách jsme skloubili všechny naše 
pohodové projekty a rozsáhlé databáze. 

V části  věnované projektu POHODA plus můžete nalézt 
specializované aplikace, zařízení nebo služby našich 
partnerů, které lze propojit se systémem POHODA. Pro své 
podnikání tak můžete získat řešení přesně na míru. 

Pokud potřebujete najít prodejce produktů STORMWARE 
Offi  ce v konkrétním regionu, využijte naši bohatou databázi 
v sekci Partneři. Na stejném principu funguje databáze 
daňových poradců a účetních fi rem pracujících, stejně jako 
Vy, s ekonomickým systémem POHODA.  

Svět POHODA Vám taky odpoví na otázky týkající se 
certi fi kace prakti ckých znalostí  a dovedností  v programu 

POHODA. Možná, že i Vy jednou vstoupíte do řad certi fi kovaných 
specialistů. 

POHODOVÁ škola je naším nejmladším projektem. Informace 
tu získají hlavně zástupci škol, učitelé i studenti . Podívejte se, ve 
kterých školách pomáhá POHODA zdokonalovat výuku účetnictví. 

A k čemu se hodí databáze referenčních zákazníků? Zejména 
nerozhodní zájemci se tu mohou podívat, kdo jiný už na účetní 
program POHODA vsadil. 

Svět POHODA
www.svetpohoda.cz

22 www.pohoda.cz

Svět POHODA má něco pro každého
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Zkraje září se u nás snad nejvíce skloňovalo 
slovo konference. Pro naše zákazníky jsme 
uspořádali trojici celodenních setkání 
nesoucích název Kostka je vržena. V Praze, 
Brně a Ostravě jsme kostky sice nakonec 
nikam nevrhali, zato jsme však pusti li do 
světa naše nové řešení POHODA Business 
Intelligence. 

Program konferencí byl ve všech dnech 
totožný. V úvodní části  byl detailně 
představen právě nový nástroj pro 
analýzu a reporti ng dat, POHODA 
Business Intelligence, který se stal pevnou 
součástí  našeho produktového portf olia. 
Nezapomněli jsme samozřejmě ani na 
novinky, které na uživatele čekají v nové 
základní verzi systému POHODA Říjen 2011. 
Malé ohlédnutí  do minulosti , konkrétně do 
uplynulých dvou let, ukázalo a připomnělo, 
o kolik funkcí je POHODA bohatší. PAMICA, 
TAX a WINLEX, i tyto naše produkty dostaly 

NOVINKY VE SVĚTĚ STORMWARE OFFICE

Od A do Z s POHODOU
Naše internetové stránky se rozrostly o další novinku, lépe řečeno 
pomocníka. Procházet si můžete nový POHODOVÝ slovníček. Obsahuje 
jak rozšířené, tak i méně známé pojmy z oblasti  účetnictví, daní, 
personalisti ky, informačních technologií a z dalších příbuzných oblastí . 
V online slovníku najdete také terminologii a výklad některých funkcí 
vztahujících se přímo k programu POHODA. Slovníček nyní obsahuje 
téměř stovku pojmů, které budeme průběžně doplňovat o nové.

Výherci cen z jednotlivých konferencí:
Praha Brno Ostrava

POHODA BI 2012 EVAC & JV, s.r.o. * *

SERVIS 2012 zdarma * * *

TAX 2012 * RajBos, s.r.o. *

GLX 2012 MADAMI s.r.o. Edita Žampová Promoti on & Sale s.r.o.

WINLEX 2012 * ELDING, s.r.o. Ing. Michal Rogozný

* Výherci těchto cen se nám do uzávěrky čísla neozvali pro přidělení instalačního čísla 

k vyhranému produktu.

Připravujeme 
pobočku v Plzni
Pobočky STORMWARE dostanou během listopadu další 
posilu do party. Novou pobočku plánujeme otevřít už 
za několik týdnů přímo v západočeské metropoli – Plzni. 
Bude poskytovat stejný rozsah služeb jako naše stávající 
pobočky. Nebude chybět ani učebna pro standardizované 
kurzy a individuální a fi remní školení na míru.

O zahájení provozu plzeňské pobočky Vás budeme 
informovat v některém z našich elektronických 
zpravodajů. Kontaktní údaje včas zveřejníme také na 
www.stormware.cz. 

POHODOVÝ slovník
www.stormware.cz/pohodovy-slovnik

Kostka je vržena
na konferenci svůj vlastní prostor a stručně 
představily svoji hlavní funkcionalitu. 
A příjemným zpestřením pro všechny 
byla krátká virtuální procházka po našem 
oddělení zákaznické podpory.

Během celého dne mohli přítomní zákazníci 
vyplňovat slosovatelné dotazníky. Výhry 
v podobě našich produktů udělaly radost 

hned několika zákazníkům z různých krajů 
České republiky. Příjemná atmosféra nás 
provázela až do úplného fi niše. Ten patřil 
znovu řešení POHODA BI, které bylo 
slavnostně pokřtěno. Úspěch letošních 
konferencí a četnost dotazů ke všem našim 
produktům a službám dává tušit, že jsme 
se s našimi zákazníky určitě nesetkali 
naposledy.

Moje POHODA 23
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Ceník platný od letošního září udělá radost i uživatelům dalších doplňků k systému 
POHODA. Například cena rozšíření o datovou centrálu POHODA PZD klesla na 
cca třeti nu. Levnější je také prohlížeč účetnictví POHODA Look, anglické rozhraní 
POHODA English UI a rozšíření POHODA Afi lace Add.

Nové ceny platí  nejen pro ty, kdo si tyto licence zakoupí poprvé. Ti, kdo už tyto 
licence vlastní a používají, určitě přivítají nižší ceny souborů služeb SERVIS. Ostatně 
prohlédněte si následující tabulku:

Licence 2012 SERVIS 2012

POHODA PZD 2 000 Kč 480 Kč

POHODA Look 2 000 Kč 480 Kč

POHODA English EU 7 000 Kč 980 Kč

POHODA Afi lace Add. 7 000 Kč 980 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí  od 1. 9. 2011.

Kasa Online zdarma
Doplňkovou licenci pro online maloobchodní prodej POHODA Kasa Online už 
byste v našem ceníku hledali marně. Neznamená to však, že Kasa Online pro přímý 
maloobchodní prodej z naší nabídky mizí. Naopak. Od verze Říjen 2011 se stává 
součástí  programu POHODA, tedy všech jeho variant, které obsahují skladové 
agendy a funkce.

Na každém počítači s instalovanou variantou Jazz, Standard, Premium nebo Komplet 
si jednoduše „zapnete“ funkce Kasy Online a po základním nastavení můžete 
rovnou prodávat. Ke spuštění a provozování Kasy Online nebudete potřebovat 
žádné zvláštní instalační číslo ani žádné licence nebo soubory služeb SERVIS pro svá 
prodejní místa.

Realizovat přímý prodej prostřednictvím Kasy Online můžete zcela bezplatně, ať už 
jste dříve tento doplněk používali, nebo ne.

Nová varianta Profi  
v řadě POHODA E1
Nová varianta Profi  zaplňuje mezeru, kterou jsme 
v řadě POHODA E1 zatí m měli. Je určena pro 
ty, kdo vedou účetnictví, a kromě standardních 
funkcí účetního a ekonomického systému 
chtějí poskytnout svým datům bezpečnější 
SQL platf ormu, přesněji řídit přístupová práva 
(např. defi novat práva pomocí rolí, přidělovat či 
omezovat práva na číselné řady, ti skové sestavy či 
exporty agend) nebo rozšířit systém o vlastní pole 
a agendy.

POHODA E1 Profi  je k dispozici ve všech typech 
licencí, od licence pro 1 počítač přes síťové verze 
NET3 a NET5 až po přídavné licence CAL a MLP. 
Tak jako u variant Profi  v nižších řadách systému 
POHODA mohou školy, vzdělávací organizace a 
neziskové organizace i v tomto případě využít 
oborovou slevu ve výši 50 % z ceny licence pro 
1 počítač.

Jak ušetřit 
na školeních?
Objednejte si jich více najednou. Na druhé a každé 
další celodenní školení, která společně objednáte 
a uhradíte, získáte slevu ve výši 300 Kč. Čím více 
kurzů objednáte, tí m větší slevu získáte a tí m 
méně Vás nakonec každý kurz bude stát.

Slevu je možné uplatnit pouze při 
objednání školení elektronickou 
cestou pomocí online objednávky na 
www.stormware.cz/objednavka/skoleni.aspx. 
Nárok na ni nemusíte nijak prokazovat. Její 
přesnou výši Vám objednávkový proces sám 
automati cky spočítá a ukáže na druhé stránce 
online objednávky. Jak velkou slevu získáte, tak 
uvidíte ještě před tí m, než objednávku odešlete.

Doplňky k systému 
POHODA nyní levnější

Vyberte si školení na 
www.stormware.cz/skoleni.

Zjistěte, jestli používáte správnou POHODU. 
Prohlédněte si srovnání variant na 
www.stormware.cz/pohoda/varianty.aspx. 

Cestovní příkazy v POHODĚ
Vysíláte zaměstnance na pracovní cesty? Pak určitě přivítáte nové funkce programu 
POHODA pro vytváření cestovních příkazů. Už nepotřebujete žádný další program, 
protože POHODA podporuje tuzemské i zahraniční cestovní příkazy. Jsou součástí  
variant Standard, Premium a Komplet.

Po vyplnění skutečných etap cesty a dalších povinných údajů POHODA automati cky 
vypočítá stravné, kapesné, příp. náhrady za použití  soukromého vozidla. Vyúčtuje 
poskytnutou zálohu a zaúčtuje všechny související účetní případy. Cestovní příkazy 
využívají kromě jiného propojení s knihou jízd, ve které od říjnové verze programu 
POHODA můžete přesněji vytyčit trasu jízd atd.

Rozšířená funkčnost knihy jízd a cestovní příkazy budou zařazeny do některého z nejbližších updatů 
říjnové verze programu POHODA.

bez příplatku

jako součást programu POHODA
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Květnová verze programu WINLEX 
se nesla ve znamení novinek a změn 
zvyšujících komfort při jeho používání. Tou 
nejdůležitější je dostupná historie úplných 
znění u řady předpisů. WINLEX umožňuje 
přepínat se mezi různými verzemi úplných 
znění, a to buď v hlavičce dokumentu, nebo 
přímo u ustanovení, kterých se změny týkají. 
Jednoduše si tak porovnáte, jak přesně 
zákon v tom kterém období vypadal.

Od letošního září se s tí mto programem 
pojí další novinka – měsíční aktualizace. Za 
stejnou cenu, jaká dosud zahrnovala 3 CD 

Při kontaktu se zákaznickou podporou prostřednictvím telefonu Vás 
vždy vyzýváme, abyste zadali své ID zákazníka. Je nám jasné, že jsme 
Vám tí mto šesti místným identi fi kátorem neudělali moc velkou ra-
dost. Jednak jej musíte nosit v hlavě nebo mít někde po ruce, jednak 
než jej zadáte, běží už čas, kdy už jste mohli řešit téma, kvůli kterému 
nám vlastně voláte. Tento krok teď můžete jednou provždy přeskočit.

Abyste se mohli vyhnout zadávání ID při každém telefonátu, potře-
bujeme po Vás jediné – zaregistrujte si ve svém profi lu v Zákaznickém 
centru telefonní číslo, ze kterého nás kontaktujete. Jakmile z tohoto 
čísla zavoláte, poznáme Vás a už se žádným ID zákazníka nebudete 
muset prokazovat. O to rychleji budete spojeni s některým z našich 
konzultantů nebo techniků.

Aktuální předpisy každý měsíc

Jak volat
na podporu bez ID?

CD poštou, ano či ne?

Jakmile uvolníme novou verzi jakéhokoliv našeho programu, 
můžete si jeho instalaci stáhnout ze Zákaznického centra. Programy 
POHODA, PAMICA, TAX a GLX Vás dokonce samy na novou verzi 
upozorní. Za podmínky, že používáte funkci Automati cké aktualizace. 
Řada z Vás některou nebo obě tyto možnosti  akti vně využívá.

Co se týče času, nemají instalační CD zasílaná poštou šanci výše 
uvedeným možnostem konkurovat. Vždy budou mít zpoždění. Pokud 
s instalací programu nečekáte, až Vám poštou přijde CD, a nepotře-
bujete je tedy dostávat, můžete si jejich zasílání v Zákaznickém centru 
odhlásit.

Ve fi nančním vyjádření ušetří jednotlivá neposlaná poštovní zásilka 
malou částku. Drobně však zároveň přispívá k ekologii. Žádné CD, 
žádná obálka, žádný fyzický přesun dopravními prostředky …

 Šetřete spolu s námi životní prostředí. Dávejte přednost 
 elektronické komunikaci a legálně stahovaným programům.

Zjednodušte si přístup k zákaznické podpoře. Vyplňte si ve 
svém profi lu v Zákaznickém centru telefonní číslo, ze kterého 
nám voláte:

www.stormware.cz/zc, sekce Uživatelé

„Telefonní čísla, rodná čísla, čísla účtů, 
variabilní symboly, IČa, DIČa, PINy, 
hesla … A pro STORMWARE ještě nějaké 
ID zákazníka. Kdo si to má všechno 
pamatovat?“ Taky Vám to něco říká? 
Máme pro Vás ti p, jak se poprat 
s posledně jmenovaným číslem.

Zvolte si v Zákaznickém centru, zda chcete dostávat nové 
verze produktů poštou:

www.stormware.cz/zc, sekce Údaje fi rmy/Způsob zasílání 
dokladů a nových verzí na CD

V Zákaznickém centru si už nějakou dobu můžete vybrat, 
jakou cestou od nás chcete dostávat faktury a další doklady 
a dokumenty. Jestli poštou, nebo elektronicky. Na stejném místě 
si teď můžete také vybrat, zda Vám máme posílat nové verze 
programů na CD.

za rok a zákaznickou podporu, si 
teď uživatelé mohou každý měsíc 
stáhnout a používat novou aktuali-
zaci. Samozřejmě s nově přidanými 
předpisy.

Změny, jaké v našem právním řádu 
posledních několik let probíhají, se dotýkají 
prakti cky každého z nás. A legislati vní smršť 
zdaleka nekončí. V některých oblastech nás 
čekají jedny z největších legislati vních změn 
od existence samostatné České republiky. 
Udržovat si povědomí o aktuálním právu se 
vyplatí .

Kombinací dostupné historie úplných 
znění předpisů a měsíční periodicitou 
vydávání může WINLEX směle konkurovat 
internetovým portálům s právními předpisy. 
A přitom jej můžete používat bez připojení 
k internetu.

Rok 2011 je pro program WINLEX revoluční. 
Zatí mco verze Květen patřila funkčním novinkám 
pro zvýšení komfortu práce s tí mto programem, 
Září přichází s měsíčními aktualizacemi. Cena je 
přitom pořád stejná.

Potřebujete mít přehled o aktuální 
legislati vě? Vyberte si za parťáka 
program WINLEX.



26 www.pohoda.cz

PŘÍPADOVÁ STUDIE:

WERCO
Specialista na zahradu

O společnosti  WERCO
Společnost s výhradně českým kapitálem WERCO spol. s r. o. se od 
svého vzniku v roce 1994 specializuje na trh malé zahradní techniky 
a dalších výrobků pro dům a zahradu. Na základě dlouholetých 
zkušeností  v oboru a znalostí  potřeb vlastníků domů a zahrad 
navrhuje zahradní techniku pod vlastní značkou HECHT®. Prodej 
v kamenných prodejnách a přes e-shop mají na starost dceřiné 
společnosti  a síť obchodních partnerů. Samotnou výrobu kvůli 
rozsahu výrobního programu společnost postupuje specializovaným 
výrobcům po celém světě. Díky přímému vztahu výrobce-zákazník 
tak dokáže nabídnout vysokou kvalitu za rozumnou cenu s důrazem 
na komfort obsluhy.

www.werco.cz

Vstupní požadavky
WERCO má na Slovensku svou dceřinou společnost a s rozvojem 
podnikatelských akti vit a nabídkového portf olia obě začaly narážet 
na omezení původní skladové evidence. Ocitly se u důležitého 
rozhodnutí , kterému jinému systému své sklady svěřit, aby posti hl 
všechny nové požadavky na funkčnost, příp. zastřešil i účetnictví 
doposud zpracovávané externě. Nový systém měl mimo jiné 
umožňovat podrobné nastavení rabatové politi ky s kombinací 
různých typů slev, ti sk ští tků a odesílání dat přepravní společnosti  
PPL a posílání SMS zpráv z fakturace a servisu zákazníkům. 
Potřebovali také vyřešit situaci, kdy skladníci a brigádníci na tzv. 
přijímacím skladě, kde se provádí fyzický příjem, nemají přístup 
k nákupním cenám, a je proto zapotřebí vytvořit příjemku bez cen 
a skladových pohybů.

Řešení
Informační systém POHODA E1: síťová verze POHODA E1 Premium 
NET5 + 37 přídavných síťových licencí POHODA E1 Premium CAL, 
celkem tedy 42 počítačů; 2 licence POHODA Afi lace Add. pro 
dceřiné společnosti 

Počet uživatelů: 59

Nejdříve se vše řešilo na Slovensku. Ve hře byla díky dřívějším zku-
šenostem mimo jiných alternati v také POHODA. Po sérii vstupních 
analýz, která porovnávala poměrně rozsáhlé požadavky společnosti  
s možnostmi tohoto systému, byla k jednání přizvána také společnost 
BHIT CZ. Kvůli možnostem úprav a platf ormě využívající SQL server, 
který dokáže zajisti t bezpečnost dat a plynulost provozu i při větším 
zatí žení programu, padla volba na informační systém POHODA E1. 
Na zkušenosti  slovenské dceřiné společnosti  s výběrem a implemen-
tací systému, včetně úprav na míru a nadstavbových řešení, se pár 
měsíců poté rozhodla navázat také česká společnost WERCO.

Po instalaci systému POHODA a importu adresních údajů, skladových 
karet a počátečních stavů zásob (importem příjemek) bylo zapotřebí 
nastavit systém slev. Základem jsou na sobě nezávislé tři slevy: podle 
přiřazené cenové skupiny a pro konkrétního odběratele, podle typu 
odběru (nákup za hotové, sleva za osobní odběr apod.) a univerzální 
sleva na vyžádání prodejce.

Tyto slevy jsou aplikovány kaskádově za sebou, aby je bylo možné 
u každé fakturované položky kombinovat a mohly se sčítat. U polož-
ky přitom uživatel přehledně vidí kromě výsledné ceny po slevách 
také původní cenu ze skladové karty i jednotlivé poskytnuté slevy 
v procentech.

Uživateli stále zůstává ještě možnost využít u položky faktury pole 
pro procentuální slevu. Tato standardní sleva programu POHODA 
se však aplikuje až po uplatnění tří nezávislých slev popsaných 
v předchozím odstavci a v rukou uživatele se tak stává nástrojem pro 
speciální individuální slevu.

Příjem na sklad bez cen a skladových pohybů umožňuje uživatelská 
agenda Hrubé příjemky. Při vytváření příjemky v této nové agendě 
skladník standardním způsobem vybere dodavatele z adresáře 
a položku ze skladu, nevyplňuje však cenu. Lze přitom použít i čtečku 

O přípravu uživatelských agend a další úpravy systému 
POHODA na míru se postarala společnost BHIT CZ s.r.o. 
Tento partner společnosti  STORMWARE se zabývá vývojem 
nadstavbových řešení pro systém POHODA, jako jsou 
doplňkové aplikace, specializované uživatelské agendy 
a skripty, úpravy ti skových sestav a další oborová řešení podle 
požadavků zákazníků.

www.bhit.cz
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čárových kódů. Příjem do skladové evidence s pohybem a cenou 
řeší až pracovník s vyššími oprávněními, např. vedoucí skladu nebo 
kolegové z administrati vy.

Administrati vu spojenou s PPL zásilkami společnosti  WERCO značně 
zjednodušuje uživatelská agenda. Použití m přidaného povelu uživa-
tel přímo z konkrétní výdejky, prodejky, vydané faktury, servisního 
nebo reklamačního záznamu vytvoří zásilku. Pouze zvolí, z kolika ba-
líků se bude skládat, a rozšířená POHODA pak sama vygeneruje vše 
potřebné a okamžitě vyti skne i balíkové ští tky. V agendě PPL Balíky 
má uživatel přehled o všech odeslaných balících a rovnou z progra-
mu POHODA může elektronicky odeslat data o zásilkách přímo do 
systému společnosti  PPL.

Pro potřeby informování zákazníků o stavu objednávky nebo servisní 
zakázky se společnost WERCO rozhodla využít další uživatelskou 
agendu vytvořenou společností  BHIT CZ. Díky ní přímo z programu 
POHODA zákazníkům posílá SMS zprávy, které kombinují stati cký text 
s údaji z konkrétního dokladu. Všechny odeslané SMS se v systému 
POHODA ukládají spolu s datem a časem odeslání a s propojením na 
konkrétní doklad.

Listopad 2010
  oslovení dodavatele systému, předprodejní konzultace, 

rozhodnutí  o implementaci informačního systému 
POHODA E1

Prosinec 2010
  instalace a nastavení systému
  import dat z předchozího systému
  příprava a nasazení uživatelské agendy PPL Balíky 

a systému slev
  úpravy ti skových sestav
  školení uživatelů
  testovací provoz

Začátek roku 2011
  zahájení ostrého provozu
  konzultace efekti vního využívání systému POHODA
  další úpravy ti skových sestav
  příprava a nasazení uživatelských agend SMS Šablony 

a Hrubé příjemky
  navýšení počtu licencí systému POHODA

Červenec 2011
  propojení s e-shopem na míru
  komplexní zpracování inventur na prodejnách

Podzim 2011
  plán: navazující úpravy agendy Servis
  rozšíření počtu licencí pro vznikající prodejny

Harmonogram

Spokojenost s programem POHODA a jeho úpravami nyní panuje 
nejen v dceřiné společnosti  na Slovensku, ale podle slov majitele 
Rudolfa Runštuka také v mateřské společnosti  WERCO:  „POHODA 
nám pomohla už s více než padesáti  ti síci balíky a ti sícem SMS zpráv 
a máme ji napojenou na e-shop. Nastavení skriptů pro předávání 
servisních listů a opravenek mezi jednotlivými provozovnami a cent-
rálním skladem nám zase zajišťuje podrobný a přesný přehled o toku 
náhradních dílů a stavu reklamací a oprav. A to jsme se původně 
obávali, že nový systém bude o dost dražší.“ 
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Daňový kalendář pro říjen – prosinec 2011

Zdroj www.mfcr.cz

ŘÍJENŘÍJEN

pondělí 10. 10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17. 10. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí  2011

čtvrtek 20. 10. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  a z funkčních požitků

úterý 25. 10.

spotřební daň

splatnost daně za srpen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za září 2011

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené naft y a ostatních 
(technických) benzinů za září 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané 
hodnoty

daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí  a za září 2011

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí  2011 a za září 2011

energeti cké daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2011

pondělí 31. 10.

daň z přidané 
hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována 
od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti  o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona 
o DPH

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2011

LISTOPAD

středa 9. 11. spotřební daň splatnost daně za září 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 21. 11. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  a z funkčních požitků

čtvrtek 24. 11. spotřební daň splatnost daně za září 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25. 11.

spotřební daň

daňové přiznání za říjen 2011

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené naft y a ostatních 
(technických) benzinů za říjen 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané 
hodnoty

daňové přiznání a daň za říjen 2011

souhrnné hlášení za říjen 2011

energeti cké daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2011

středa 30. 11.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2011

daň z nemovitostí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

pondělí 12. 12. spotřební daň splatnost daně za říjen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. 12.
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2011

úterý 20. 12. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  a z funkčních požitků

úterý 27. 12.

spotřební daň

splatnost daně za říjen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za listopad 2011

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené naft y a ostatních 
(technických) benzinů za listopad 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané 
hodnoty

daňové přiznání a daň za listopad 2011

souhrnné hlášení za listopad 2011

energeti cké daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2011

pondělí 2. 1. 2012 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011
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VINAŘSTVÍ GOTBERG

U Sadu 394, 691 27 Popice
tel.: 530 330 132
e-mail: gotberg@gotberg.cz

www.gotberg.cz 

V roce 2003 se na vinařské mapě jižní Moravy 
objevilo nové jméno - vinařství Gotberg. Bylo 
založeno v obci Popice nedaleko Hustopečí. Jeho 
moderní sídlo je ukázkovým příkladem současné 
vinařské architektury a pyšní se ti tulem Nejlepší 
průmyslová stavba Jihomoravského kraje roku 
2009. Ze zdejší terasy je nádherný výhled na 
Novomlýnská jezera a dominantu zdejšího kraje 
Pálavu. 

„Máme radost, že vína ročníku 2009, tedy 
z historicky  první produkce, která se na trhu 
objevila v loňském roce, zabodovala u hodnoti telů 
na domácích i mezinárodních soutěžích a získala 
téměř tři desítky medailí a ocenění,“  říká Michal 
Mlejnek, ředitel vinařství Gotberg a pokračuje: 
„Klademe velký důraz na zdravou surovinu. Při 
ošetřování vína nepoužíváme žádné chemické 
prostředky, ale jen ty biologické. Všechny hrozny 
pěstujeme v plném bio režimu.“  

Vinařství vsadilo na přívlastková vína špičkové 
kvality, která velkým dílem vznikají díky umu 
a vinařské alchymii sklepmistra Stanislava Málka, 
zdejšího rodáka a pokračovatele popické rodinné 
vinařské tradice. Zaměřilo se na odrůdy, které do 
dané oblasti  patří a kterým se ve zdejší lokalitě 
dobře daří, jako jsou Pálava, Tramín červený, 
Ryzlink rýnský, Muškát moravský, Rulandské 
šedé, Chardonnay, Sauvignon, Sylvánské zelené, 
Rulandské modré, Merlot a Frankovka. 

V současné době se už ve vinařství těší na 
předvánoční atmosféru. „Zatí mco venku budou 
vinohrady odpočívat, u nás bude veselo. Víno 
je dar i dobrý dárek,“ říká Michal Mlejnek. 
Vinařství Gotberg pro své fanoušky připravilo 

i něco víc než vína balená po jedné či dvou 
lahvích nebo v dárkové dřevěné krabici s šesti  
lahvemi. Před Vánoci nabídne dárkové poukázky 
na nákup vína s ochutnávkou vzorků přímo na 
Gotbergu a taky voucher na zážitek či návštěvu 
vinařství se speciálním programem podle přání. 
Zdejší moderní prostory je možné využít také 
pro předvánoční setkání a večírky pro fi rmy 
nebo organizace, a to ideálně pro skupiny od 
patnácti  do pětadvaceti  osob. Přímo v budově 
vinařství je k dispozici 7 dvoulůžkových pokojů. 
Další požadavky na ubytování řeší vinařství 
v součinnosti  s hotely a penziony v okolí, ovšem 
doporučuje rezervaci s dostatečným časovým 
předsti hem.

„Pro milovníky vína bývá návštěva vinařství 
skutečným zážitkem, zvláště mohou-li se 
dozvědět zajímavé informace přímo od osoby 
nejpovolanější – místního sklepmistra. Proto 
se těšíme na setkání u nás na Gotbergu. 
Přijeďte ochutnat oceněná vína ročníku 2009 
i novinky ročníku 2010,“ zve Michal Mlejnek do 
jihomoravského vinařství.

Vinařství Gotberg 

POHODA Business Intelligence (BI) je revoluční řešení 
z produkce společnosti  STORMWARE určené všem 
fi rmám, které používají ekonomicko-informační systém 
POHODA, bez ohledu na jejich velikost a výši obratu.

více na straně 18 nebo na www.pohoda-bi.cz
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