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	 Vážení	přátelé,
	 v	tomto	čísle	našeho	zpravodaje	budete	seznámeni	s	hlavními	změnami	v	programu	STEREO	
18	a	s	termíny	a	způsobem	objednání	a	distribuce	upgrade	pro	rok	2010.

Objednat novou verzi se vyplatí

Proč objednat 
upgrade 2010
 1. Každý rok jsou do programu 

přidávány nové funkce, které vám 
výrazně usnadní práci. Přehled 
hlavních letošních novinek je v sa-
mostatném článku.

 2. Nová verze vždy přináší vyšší 
uživatelský komfort. Jsou do ní 
zapracovány náměty uživatelů 
vycházející z praxe.

 3. Aktuální verze je vždy upravena 
a nastavena v souladu s nově 
platnou legislativou.

 4. Starší verze programu nemusí ani 
po nastavení příslušných parame-
trů aktuální legislativě odpovídat.

 5. Upgrade STEREO verze 18 získáte 
za zlomek ceny nového programu. 

 6. Se zakoupením upgrade progra-
mu zároveň získáte nárok na řadu 
služeb a dalších výhod zdarma.

 7. K dispozici máte kvalitní a odbor-
né poradenství. Všichni pracovní-
ci oddělení péče o zákazníky se 
na vývoji a testování nových verzí 
významně podílejí. 

 8. Poskytování technické podpory 
pro starší verze může být z nejrůz-
nějších důvodů problematické a je 
za poplatek.

 9. S firmou Ježek software máte 
jistotu dlouhodobé perspe-
ktivy vývoje a podpory STEREA. 
Důkazem je již osmnáctá verze, 
kterou vám nyní nabízíme.

 10. U firmy Ježek software máte vždy 
záruku nejvyšší kvality. Zkušený 
a kvalifikovaný tým Ing. Tomáše 
Ježka je garantem kvality.

Zpracování došlých objednávek a odeslání zásilek s programem
Všechny objednávky, které obdržíme do 31.12.2009, budou odeslány v první vlně na-
jednou. Protože celý proces expedice je automatizovaný, dokážeme předat všechny 
zásilky první vlny České poště v pondělí 18. ledna 2010. Tyto zásilky by měly být 
k dispozici na cílových poštách do 31. ledna 2010. Nemělo by tedy dojít k žádným 
komplikacím ani pro uživatele zpracovávající mzdy. Nežádejte prosím individuální 
vyřizování upgrade. Vzhledem ke strojovému zpracování objednávek toto není možné. 

Pokyny 
k vyplnění 
a odeslání 

objednávky 
naleznete 
na straně 4

Soulad s legislativou
STEREO 18 je připravováno v souladu s plat-
nou legislativou, takže lze bez nadsázky 
tvrdit, že je plně přizpůsobeno úspornému 
balíčku ministra Janoty. Starší 
verze programu nebudou v někte-
rých modulech ani po nastavení 
příslušných parametrů, legislativě 
2010 vyhovovat. 
Vnitřní architektura verze 18 je 
připravena na snadné a rychlé za-
pracování změn i v průběhu roku, 
takže očekávané "volební	a	politické	
tahanice	a	pozměňovací	návrhy	na	
poslední	chvíli" nás nepřekvapí.

Nejvýhodnější cena
Při minimálních výdajích získáte 
velice účinný softwarový nástroj, který vám 
umožní získat maximální kontrolu nad finanč-
ními toky a veškerým dění ve vaší firmě. Navíc 
zůstanete v prostředí, které znáte a nemusíte 
zaškolovat obsluhu na nové programy.
Nákup nové verze lze doporučit i vzhledem 
ke zvýšené nutnosti optimalizace nákladů. 
Vlastnosti nové verze, včetně modulu Analýzy, 
povedou k dalšímu zvyšování efektivity ve vnit-
ropodnikových procesech. 

Nové funkce, které jste chtěli
Nová verze vždy přináší vyšší uživatelský 
komfort, znamenající kromě rychlejší práce 
a možnosti úspor také časový prostor pro další 

činnosti vedoucí k rozvíjení společnosti a zvy-
šování zisku. Do aktualizace jsou zapracovány 
i náměty uživatelů vycházející z praxe, díky tomu 
je program stále uživatelsky přívětivější a umož-

ňuje zrychlení rutinní práce. 
Do aktualizace programu jsou 
připraveny nové funkce, s jejichž 
pomocí dokážete vysledovat případná 
slabá místa ve fungování vaší firmy 
a případně také analýzami nalézt 
vhodné akce vedoucí k zajištění co 
nejlepšího výsledku hospodaření.

Získáte služby zdarma
Se zakoupením upgrade STEREO 
18 zároveň získáváte nárok na řadu 
služeb a dalších výhod zdarma. 
K dispozici máte kvalitní a odborné 

poradenství a kompletní informační servis. 
V jeho rámci jsme jen v roce 2009 vydali osm 
zpravodajů (tento je devátý), zveřejnili čtyřiatřicet 
týdenních Tipů a triků, odbavili desítky tisíc ho-
vorů, e-mailů a faxů a proškolili stovky uživatelů.
Poskytnutí technické podpory pro starší verze 
bude od nového roku zpoplatněno, abychom 
mohli ještě lépe uspokojit nároky uživatelů, kteří 
aktualizaci pravidelně provádí. 
Kompletní aktualizovaná pravidla pro poskyto-
vání služeb od 1. 1. 2010 budou zveřejněna na 
našich internetových stránkách www.jezeksw.
cz v oddíle Služby. Už teď se však dá říci, že 
objednáním upgrade STEREO 18 se pro vás 
změní podpora jen k lepšímu.
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Obecné
• Aktualizace z internetu byla 

doplněna o možnost zapnutí 
automatického testu exis-
tence nové verze hned po 
spuštění programu.

• Pro lepší přehlednost (pře-
devším v seznamech) byla 
přidána podpora zobrazení 
v padesátiřádkovém okně.

• V diáři zůstávají viditelné 
nevyřízené akce i z předcho-
zího období.

• Do diáře byla zapracovaná  
funkce pro hromadné nasta-
vení vyřízenosti.

• Pro rychlejší dostupnost 
byly lépe zpřístupněny Další 
volby při vyhledávání Alt+F3.

• Uložené podmínky a His-
torie podmínek umožňují 
kopírování záznamů pomocí 
klávesy F4.

• Byla upravena funkce posu-
nu zadaného data o měsíc 
a rok (dojde k posunu na 
stejné datum v následujícím 
měsíci resp. roce).

Účetnictví
• Je zakázáno cyklické přechá-

zení Ctrl+F7 mezi agendami 
Účetní deník a Závazky a po-
hledávky.

• Přidána nová kontrola v Zá-
vazcích a pohledávkách, zda 

je vystavitel dokladu plátcem 
DPH v případě, kdy je na-
plněna tabulka DPH (nové 
varování W117). 

• Závazky a pohledávky jsou 
doplněny o import dokladů 
ve formátu ISDOC.

• V nabídce Zpracování DPH/ 
Kontrola daňových dokladů 
lze vyhledávat dle nových 
řádků přiznání a tisknout 
vybrané doklady v seznamu.

• Vylepšena inteligence tisku 
malých kontačních lístků 
(tisk až čtyř lístků na jednu 
stránku).

• Doplněna funkce pro auto-
matické zúčtování rozdílů 
plateb v pokladně.

• Při datové ani účetní závěrce 
nejsou uzavírány doklady ze 
Závazků a pohledávek, které 
jsou v celkové hodnotě 0, 
dokud jejich datum nespadá 
do uzavíraného období.

Sklady
• Pro vytvořené nabídky byla 

doplněna tisková sestava 
s rekapitulací DPH.

• Obrázek s logem firmy využí-
vaný pro tisk faktur s logem je 
umístěn ve složce konkrétní 

firmy a pro každou firmu lze 
tedy tisknout fakturu s vlast-
ním logem.

• SWIFT kód je nově tištěn 
v případě, kdy číslo bankov-
ního účtu začíná písmenem 
nebo číslem 0.

• Zaúčtování maloobchodní 
pokladny striktně přebírá při 
přenosu do Závazků a pohle-
dávek číslo dokladu z čísel-
níku.

• Doplněna možnost tisku zá-
ručních listů z archivu faktur 
a dodacích listů.

• Přidána možnost zpracování 
nedokončené výroby.

• Skladová fakturace byla 
doplněna o možnost exportu 
dokladů ve formátu ISDOC.

Mzdy
• Formulář pro pořízení mezd 

se automaticky mění dle 
zadaného mzdového obdo-
bí, protože z formuláře pro 
rok 2010 byly vypuštěny 
informace o nemocenských 
dávkách a náhradě za ZVS 
(v archivu mezd lze formulář 
pro zobrazení vybrat ručně).

• Parametry sociálního pojiš-
tění jsou připraveny dle nové 
legislativy platné od 1.1.2010

• Došlo k aktualizaci paramet-
rů pro náhrady za dočasnou 
pracovní neschopnost.

• Přidána možnost elektro-
nického odeslání Přehledu 
o výši pojistného a vyplace-
ných dávkách.

• Pro účely daně z příjmů byl 
rozšířen číselník států o nový 
kód.

• Zbývající část přeplatku daně 
pro zúčtování s FÚ lze nově 
upravit v nabídce Parametry 
zpracování.

• Pro jednotlivé srážky v ob-
vyklých hodnotách mezd 
(v osobní evidenci) je připra-
vena možnost zadání částky, 
kterou je nutno doplatit, či 
datum poslední splátky.

• Denní srážku je možno za-
dávat s přesností na dvě 
desetinná místa, avšak cel-
ková částka je zaokrouhlena 
matematicky na celé koruny.

• V osobní evidenci je při-
pravena kombinace kláves 
Alt+F7 pro náhled do zázna-
mů aktuálního zaměstnance 

STEREO 18 - vybrané změny a novinky pro rok 2010
ve mzdové evidenci (nepří-
tomnosti, docházka, zálohy, 
výkaz práce, mzdy).

• Pro zvýšení přehlednosti 
byly vypuštěny neaktuální 
či nepoužívané tiskopisy 
a tiskové sestavy pro správu 
sociálního zabezpeční.

• Při skončení pracovního 
poměru dochází k přepočtu 
nároku na dovolenou.

• Příplatky A – D lze zadávat 
nově i jako denní příplatky 
a ne pouze hodinové.

Majetek
• Byly připraveny algoritmy 

mimořádných odpisů pro 
odpisové skupiny 1 a 2.

• Bylo zapracováno krácení 
odpisu vozidel.

• Při roční uzávěrce majetku 
je nyní automaticky ukládán 
protokol s odpisy majetku do 
archivu textů.

• Do číselníku odpisových 
sazeb byl přidán padesáti-
znakový údaj Popis pro in-
dividuální specifikaci použití 
konkrétní sazby.

• Doplněna vazba mezi agen-
dami drobný majetek a soft-
ware, hardware.

Kancelář
• Při odesílání sestav e-mai-

lem je možno přiřadit firmu, 
pod kterou bude daný text 
uložen do evidence Odesla-
né pošty (v případě adresy 
přiřazené určité firmě je uklá-
dáno automaticky).

• Kancelářská fakturace byla 
doplněna o možnost exportu 
dokladů ve formátu ISDOC.

Analýzy
• Nový modul, kterému je vě-

novaná strana 3.

Závěr
Tak jako každoročně, i letos byly 
do programu zapracovány, kro-
mě výše uvedených, další stovky 
námětů, změn a doplňků.
 



Algoritmy
 Pokročilejší uživatelé uvítají 
možnost tvorby vlastních výkazů, 
jež podporují i práci s konstanta-
mi, násobení, dělení a vnořené 
závorky. Co se týká jednotlivých 
účtů, není nutno pracovat pouze 
s počátečními stavy a obraty, ale 
lze využít např. pouze kladného 
zůstatku u rozvažných účtů a po-
dobných specifických stavů. 

Nadefinované algoritmy vypo-
čítají nejrůznější ekonomické 
ukazatele. V programu jsou již 
připraveny Likvidita, Rentabilita, 
Solventnost, Zadluženost atd. 
K dispozici jsou také náročnější 
výpočty, např. Altman Z skóre.
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Proč nový modul?
 Vydáním modulu Analýzy 
reagujeme na množící se po-
žadavky na zákaznické úpravy 
sestav a vytvoření individuálních 
podprogramů pro zpracování 
manažerských výstupů. Zdů-
razňujeme, že jedná se o část 
programu, která čerpá veškeré 
podklady z modulu Účetnictví, 
a proto bude funkční pouze v pří-
padě, že tento modul obsahuje 
potřebná data.

Vstupní podmínky
 Uživatel má možnost si 
před tvorbou jakékoliv tiskové 
sestavy zvolit omezení pomocí 
vybraných středisek, výkonů, 
zakázek nebo dokonce účtů či 
firem. Tím je umožněno např. 
sledování nákladů a výnosů na 
určitou zakázku v členění dle 
zvolených středisek nebo vyhod-
nocení vybraných účtů v rámci 
obchodování se skupinou firem. 

Zvolené nastavení lze pojme-
novat a uložit a tuto složenou 
podmínku kdykoli později snad-
no vyvolat pro opětovné použití. 
Zvolená podmínka je po dobu 
práce s modulem viditelná na 
obrazovce, takže je možno 
kontrolovat, zda je zpracováván 
opravdu požadovaný výběr.

Tiskové sestavy
 Analýzy nabízí velice podrob-
né tiskové výstupy i z již uzavře-
ných období a to bez nutnosti 
vracení účetní závěrky. 

Výsledovky v rámci tohoto no-
vého modulu lze tvořit v různých 
podobách a to včetně polož-
kového rozpisu či tzv. cross-
tables, což jsou ve své podstatě 
srovnávací tabulky zůstatků vý-
sledkových účtů a tím i výsledku 
hospodaření v rámci zadaného 
období po požadovaném časo-
vém úseku (po měsících nebo 
po letech). Tím je možno např. 
odhalit meziroční vývoj nákladů 
či výnosů z určité činnosti.

U většiny sestav existují vari-
anty s dílčími mezisoučty (za 
střediska, výkony a zakáz-
ky) nebo celkové kumulace, 
sestavy podrobné (včetně 
analytických účtů), stručnější 
(pouze syntetické účty) nebo 
jen přehledy součtů.

Exporty dat
 Export dat umožní jejich 
následné zpracování v dalších 
aplikacích, např. v MS Excel 
lze velmi snadno vytvořit grafy 
ukazující náklady a výnosy v jed-
notlivých měsících nebo vývoj 
celkového zisku. 

Ve spolupráci s vhodnou pod-
mínkou (viz. výše) tak dostávají 
výstupy z účetních dat vyšší vy-
povídací a prezentační hodnotu.

   Manažerské výstupy z programu STEREO
	 Jak	jsme	již	avizovali	v	předchozím	čísle,	je	pro	rok	2010	připraveno	rozšíření	programu	o	nový	modul	s	názvem	Analýzy.	Tento	modul	
vznikal	již	delší	dobu	a	byl	vyvíjen	pro	účely	kontroly	investic	a	nákladů	v	naší	firmě.	V	tuto	chvíli	je	však	plně	připraven	pro	běžné	využití	
u	všech	uživatelů,	kteří	pracují	s	modulem	účetnictví	v	programu	STEREO	a	chtějí	získat	podrobný	obraz	o	ekonomickém	stavu	své	firmy.

Přehled vlastností 
modulu Analýzy
• Zpracovávají se i data 

z uzavřených období bez 
nutnosti vracet uzávěrky.

• Možnost omezení vstupu 
libovolným výběrem účtů, 
středisek, výkonů, zakázek 
a firem.

• Výsledovky v nejrůznějších 
podobách (více než 50 vari-
ant včetně cross-tables).

• Sledování vývoje zisku v za-
daném období.

• Rozvahy ve více variantách.
• Export dat, následně snadná 

tvorba grafů v Excelu.
• Neomezené množství 

vlastních výkazů s novými 
funkcemi a uživatelskými 
definicemi algoritmů.

NOVINKA

Cena modulu Analýzy
Základní cena modulu Analýzy v licenci B bude 3.000 Kč. V rámci 
upgrade STEREO 18 pro rok 2010 je připraveno zaváděcí cenové 
zvýhodnění. V licenci B tak získáte Analýzy již za 2.000 Kč.

S upgrade získáte Analýzy za 2.000 Kč  
(v licenci B). V licenci A pouze za 1.600 Kč
Pokud se s využitím tohoto modulu podaří redukovat náklady, 
odhalit rezervy ve výnosech nebo včas učinit opatření proti 
nežádoucímu vývoji zisku, jistě se jeho pořízení vyplatí.

"Samozřejmě	jsme	Analýzy	testovali	na	našich	
vlastních	datech.	I	když	jsme	si	mysleli,	že	o	stavu	
firmy	víme	vše,	tento	modul	nám	pomohl	ukázat	

další	skryté	souvislosti.	Do	dnešní	turbulentní	doby	
ho	mohu	všem	uživatelům	jenom	doporučit.	Přinese	
nové	pohledy	a	usnadní	plánování	a	rozhodování."

Ing. Tomáš Ježek[ ]



Ochranné období a upgrade zdarmaUživatelé, kteří zakoupili program od 1. září 
2009 obdrží upgrade na verzi STEREO 18 
automaticky ZDARMA v první vlně.Těmto uživatelům přijde objednávka s vyzna-

čenou nulovou cenou pouze pro kontrolu 
evidovaných údajů. Jestliže ke změně údajů od 
zakoupení programu nedošlo, objednávku ne-
zasílejte zpět, program vám přijde automaticky. 
V případě, že ke změnám došlo, uveďte je do 
pravého sloupce a zašlete nám je zpět.

Ceník upgrade STEREO 18 (při zachování stávajícího typu licence)

Modul Z verze STEREO 15 Z verze STEREO 16 Z verze STEREO 17 Doobjednávaný modul
Účetnictví 3.600 Kč 2.400 Kč 1.200 Kč 6.000 Kč
Majetek 900 Kč 600 Kč 300 Kč 1.500 Kč
Sklady 2.700 Kč 1.800 Kč 900 Kč 4.500 Kč
Mzdy 3.600 Kč 2.400 Kč 1.200 Kč  4.500 Kč
Kancelář zdarma zdarma zdarma zdarma
Analýzy – – –   2.000 Kč     3.000 Kč
Ceny jsou platné pro licenci B, výsledná cena bude ovlivněna typem licence a počtem počítačů, na kterých budete STEREO provozovat.

Typ licence Popis licence Cena pro upgrade
A – light verze Zpracování jedné firmy na jednom PC Základní cena – 20%
B – základní cena Zpracování neomezeného počtu firem na jednom PC Základní cena
C – multiverze Zpracování neomezeného počtu firem na více PC Základní cena + 20 % za druhý a každý další počítač
D – síťová verze Zpracování neomezeného počtu firem v síti LAN Základní cena + 50 % za druhý a každý další počítač
Pro upgrade na STEREO 18 účtujeme za třetí a další počítače v licenci C pouze 10% a v licenci D pouze 25% ze základní ceny.
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Objednávka a ceník upgrade STEREO 18 pro rok 2010

Souhlasíte-li s navrženou 
a předtištěnou konfigurací 
programu, stačí pouze potvr-
dit objednávku a odeslat ji na 
naši adresu. 
Není potřeba vyplňovat žádné 
další údaje v ostatních sloup-
cích a kolonkách. O všechno 
se automaticky postaráme.

	 V	příloze	jste	obdrželi	objednávku	upgrade	STEREO 18.	Vyplňování	objednávky	
prosím	věnujte	zvýšenou	pozornost.	Vyznačte	zejména	případné	změny	–		název,	
doručovací	nebo	fakturační	adresu,	e-mail,	telefonické	kontakty,	typ	požadované	
licence	a	počet	počítačů,	na	nichž	bude	program	STEREO	provozován	(platí	pro	
licence	C	a	D).	Změny	doplňte	do	pravé	části	formuláře	objednávky	do	sloupce	
Aktualizované	údaje	/	Požadovaná	licence.

Vyplnění objednávky – situace, které mohou nastat
 Přímo na objednávce je předtištěna cena odpovídající vaší konkrétní konfiguraci, kterou evidujeme. 
Objednávku prosím pozorně prostudujte a ověřte, zda námi navržená konfigurace odpovídá skutečnosti. V opačném případě doplňte 
správné informace do sloupce Aktuální licence – Skutečnost. Budete-li potřebovat při vyplňování objednávky konzultaci, kontaktujte nás 
na telefonním čísle 487 522 449, pošlete fax na číslo 487 524 910 nebo napište e-mail na adresu obchod@jezeksw.cz. Naši pracovníci 
jsou připraveni vám pomoci. Následuje popis případù, které mohou při objednání upgrade v praxi nastat:

Chcete-li doobjednat modul, 
který jste dosud nepoužívali, 
uveďte všechny požadované 
moduly do sloupce 
Požadovaná licence. 
Při fakturaci připočteme 
k ceně uvedené na objednávce 
ještě cenu doobjednávaného 
modulu.

Pokud chcete rozšířit typ li-
cence programu, uveďte ji do 
sloupce Požadovaná licence. 
Při fakturaci připočteme k ceně 
uvedené na objednávce ještě 
cenu za rozšíření (a to pouze 
ve výši rozdílu mezi cenami 
požadované a původní li-
cence).

V případě, že se rozhodnete 
některý z dosud používaných 
modulů neobjednat nebo 
chcete-li nižší typ licence, je 
třeba tyto informace uvést do 
sloupce Požadovaná licence. 
Fakturovat budeme pouze 
cenu za upgrade skutečně ob-
jednaných modulů a licencí.

Všechny ceny jsou bez DPH. K ceně upgrade budou připočteny distribuční náklady ve výši 500,- Kč, které zahrnují jeden výtisk dokumentace, 
CD a dopravné a balné.Na objednávce je pro lepší orientaci rovněž uvedena celková cena včetně DPH. 
Nikdy nezasílejte platby předem, bez námi vystaveného řádného dokladu s variabilním symbolem. Objednávka takovým dokladem není!

Možnosti distribuce upgrade
Dobírkou – standardní a organizačně nejrychlejší způsob. Dobírku zvolte 
v případě, kdy budete požadovat zaslání programu na CD nebo zaslání příručky. 
Upgrade 2010 vám příjde poštou a zaplatíte ho doručiteli.
Zálohovou fakturou – tuto možnost lze využít pouze pokud nebudete požadovat 
zaslání nosiče ani příručky a program si stáhnete z našich webových stránek. 
V tomto případě bude veškerá komunikace probíhat elektronicky. Začátkem ledna 
2010 vám e-mailem zašleme zálohovou fakturu s údaji pro platbu. Po její úhradě a po 
uvolnění verze STEREO 18 do distribuce obdržíte opět e-mailem daňový doklad, 
registrační kódy, odkaz a návod na stažení upgrade z internetu. 
Nezasílejte žádné platby předem bez námi vystaveného řádného dokladu s vari-
abilním symbolem. Objednávka takovým dokladem není!

Převod licence na jiný subjektSloupec Aktualizované údaje nelze využít pro převod 
licence na jiný subjekt. Převod licence je nestan-
dardní záležitostí a je potřeba jej řešit individuálně. 
Informace vám poskytne obchodní oddělení společ-
nosti Ježek software na telefonním čísle 487 522 449.


