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HLAVNÍ TÉMA PREZENTACE DUELU

Bezplatné semináře 
pro zájemce o DUEL
kdy přejít na dUel? rady, návody, 
postupy a zkušenosti. převeďte si svá 
data a usnadněte seznámení. 

strana 3

Informace z hotline, 
návody, postupy, tipy 
a triky
aktuální informace z oddělení péče 
o zákazníky najdete na straně 4.

VZDĚLÁVÁNÍ 
A PODPORA
na letní prázdniny a především pro podzimní sezónu
jsme pro vás připravili doplněný a rozšířený systém
podpory a vzdělávání. přinášíme vám informace na 
téma:

zvýhodněné letní preventivní prohlídky
nové termíny podzimní školící sezóny
rozšířenou nabídku kurzů
prázdninové konzultační dny
Hodnocení seminářů o dpH
podrobnosti na stranách 2 a 3

ODDĚLENÍ PÉČE O ZÁKAZNÍKY



pokud objednáte a zaplatíte 
zvolený kurz nejméně měsíc 
dopředu, získáte slevu 20%.

preventIvní proHlídka prověří data ekonomIckéHo systémU a může pře-
dejít problémům, které by moHly nastat v nejméně vHodnoU cHvílI.

Letní preventivní prohLídky 2011
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v rámci speciální letní nabídky platné pro červenec a srpen poskytujeme 
uživatelům tzv. preventivní prohlídku dat. v principu se jedná o individuální 
konzultaci se zvýhodněnou sazbou za jednu hodinu, kdy jsou podle podrobného 
třiadvaceti bodového scénáře prováděny důkladné kontroly v rámci 
jednotlivých modulů a je provedena kompletní údržba a záloha dat (na harddisk 
či cd). veškerá zjištění jsou zaznamenána do protokolu s vyhodnocením 
a součástí jsou i případná doporučení dalších postupů práce.

zvýhodněná cena služby je 2.000 kč bez dpH za tři hodiny práce technika. při 
případném překročení této doby (například pro odstranění zjištěných problémů) 
je účtována standardní cena 800 kč bez dpH za každou započatou hodinu. při 
cestě k zákazníkovi je účtováno dopravné podle aktuálního ceníku služeb.

objednávky letní preventivní prohlídky budou vyřizovány podle pořadí přijetí. 
termíny jednotlivých zásahů budou domlouvány dle časových možností 
pracovníků oddělení péče o zákazníky. v případě zájmu přesahujícího uvedenou 
nabídku bude situace řešena individuálně.

od září 2011 připravujeme pro naše 
uživatele, a nejen pro ně, novou sezónu 
školení. jsou vypsány kurzy zaměřené 
na praktické ovládání programů stereo 
a dUel a pořádáme také školení 
teoretická, zabývající se problematikou 
spojenou s teorií účetnictví, se 
zpracováním účetních závěrek atp. 
mezi kurzy nechybí ani bezplatné 
předváděcí semináře.  v případě velkých 
legislativních změn budeme organizovat 
speciální semináře věnované konkrétní 
problematice. bez ohledu na vypsané 
termíny je samozřejmě také možno 
stále využívat možnosti individuálních 
konzultací v místě sídla naší firmy nebo 
si můžete objednat výjezd technika 
k vám. 

veškeré informace včetně náplně kurzů 
naleznete na našich www stránkách 
www.jezeksw.cz v sekci Školení.

objednejte se včas:
• omezená kapacita po dobu letních 

prázdnin (garantujeme vyřízení 
prvních 40 objednávek).

• Zvýhodněná cena za kompletní 
prověření ekonomického systému.

• volejte oddělení péče o zákazníky 
pro dUeL 487 832 855, pro stereo 
487 525 043 nebo 487 525 743.

• Nabídka je platná do 31. 8. 2011.
• podrobný popis včetně scénáře je 

uveden na www stránkách.

Typ Název školení Druh Termín Dny Cena Místo

D DUEL – ovládání PC 5. září 2011 PO 1.500 Č.Lípa

A Teorie účetnictví teorie 6.-7. září 2011 ÚT/ST 3.500 Praha

DS DUEL – Instalace s správa PC 8. září 2011 ČT 1.900 Č.Lípa

B0 STEREO – Účetnictví pro začátečníky PC 13. září 2011 ÚT 1.800 Praha

B1 STEREO – Účetnictví pro mírně pokročilé PC 14. září 2011 ST 1.800 Praha

D0 DUEL – Účetnictví pro začátečníky PC 15. září 2011 ČT 1.500 Č.Lípa

D1 DUEL – Účetnictví pro mírně pokročilé PC 16. září 2011 PÁ 1.500 Č.Lípa

SD Bezplatné předvedení programu DUEL teorie 16. září 2011 PÁ 0 Ostrava

SD Bezplatné předvedení programu DUEL teorie 19. září 2011 PO 0 Č.Lípa

B2 STEREO – modul Sklady PC 4. říjen 2011 ÚT 2.200 Praha

B3 STEREO – modul Mzdy PC 5. říjen 2011 ST 2.200 Praha

S3 DUEL – úprava sestav PC 6. říjen 2011 ČT 2.200 Praha

D2 DUEL – modul Sklady PC 11. říjen 2011 ÚT 2.200 Praha

D3 DUEL – modul Mzdy PC 12. říjen 2011 ST 2.200 Praha

SD Bezplatné předvedení programu DUEL teorie 18. říjen 2011 ÚT 0 Č.Lípa

D DUEL – ovládání PC 2. listopad 2011 ST 1.800 Praha

Ú1 ÚČTO – daňová evidence PC 3. listopad 2011 ČT 1.900 Č.Lípa

A Teorie účetnictví teorie 8.-9. listopad 2011 ÚT/ST 2.900 Č.Lípa

DS DUEL – Instalace a správa PC 10. listopad 2011 ČT 2.200 Praha

SD Bezplatné předvedení programu DUEL teorie 11. listopad 2011 PÁ 0 Ostrava

SD Bezplatné předvedení programu DUEL teorie 14. listopad 2011 PO 0 Č.Lípa

B0 STEREO – Účetnictví pro začátečníky PC 21. listopad 2011 PO 1.500 Č.Lípa

B1 STEREO – Účetnictví pro mírně pokročilé PC 22. listopad 2011 ÚT 1.500 Č.Lípa

D0 DUEL – Účetnictví pro začátečníky PC 23. listopad 2011 ST 1.800 Praha

D1 DUEL – Účetnictví pro mírně pokročilé PC 24. listopad 2011 ČT 1.800 Praha

ÚZ Účetní závěrka a účetní výkazy teorie 1.-2. prosinec 2011 ČT/PÁ 2.900 Č.Lípa

SD Bezplatné předvedení programu DUEL teorie 5. prosinec 2011 PO 0 Č.Lípa

ÚZ Účetní závěrka a účetní výkazy teorie 8.-9. prosinec 2011 ST/ČT 3.500 Praha

ŠkoLicí sezóna podzim 2011
nové kUrzy, nové termíny a nové výHodné nabídky pro zájemce



abychom vám usnadnili přechod na nový režim zpracování dpH, 
připravili jsme seminář věnovaný novele zákona o dpH. protože 
byl o kurz enormní zájem, vypsali jsme dva termíny, kterých se 
celkem zúčastnilo přes 120 zájemců. při prvním školení dne 28. 4. 
2011 přednášel jeden z největších odborníků na výklad a praktické 
postupy dpH v české republice, Mgr. Milan tomíček. v druhém 
termínu dne 11. 5. 2011 se nám podařilo pro výklad získat ing. 
václava Bendu, který byl spolutvůrcem zákona o dpH ke dni 
vstupu čr do eU. 

termínová lIstIna podzImní sezÓny obsaHUje I bezplatné předváděcí dny
nebojte se přechodu… na dueL
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termíny prezentací programu dUeL

16. 9. 2011 (pá) ostrava
19. 9. 2011 (po) Česká Lípa
18. 10. 2011 (Út)  Česká Lípa
11. 11. 2011 (pá)  ostrava
14. 11. 2011 (po)  Česká Lípa
05. 12. 2011 (po)  Česká Lípa

převodový můstek včetně  podrobného návodu naleznete na 
našich www stránkách v sekci ke stažení / stereo.

již dva roky pro vás pořádáme bezplatné semináře, na kterých mají všichni 
uživatelé programu stereo možnost seznámit se s programem dUel. váš 
trvalý zájem nás velice těší, a proto vypisujeme termíny i pro druhou polovinu 
roku 2011. objednat svou účast na semináři, který vás zbaví počátečních obav 
z přechodu na Windows aplikaci, můžete standardně přes web v sekci Školení 
(sd – předvedení programu dUeL) nebo telefonicky na čísle 731 102 712.

o programu dUel se můžete dozvědět více i na www.jezeksw.cz/duel/popis-
programu/, kde jsme pro vás připravili jeho stručnou charakteristiku.

vyzkoušejte nový převodový můstek pro převod dat z programu stereo 19 
do dUel 7.1. data vlastní firmy převedená ze sterea usnadní orientaci 
uživatelům, kteří se s dUelem teprve seznamují. ti, kteří se již rozhodli 
k přechodu na Windows aplikaci dUel, ocení množství převáděných souborů.  
můstek je vylepšený o převod kompletního archivu mezd, výrobních listů 
modulu sklady, parametrů účtované firmy a dalších souborů.

vylepŠený převod dat stereo - dUel!

v obou případech se naplnil přednáškový sál do posledního místa 
a kromě samotného výkladu byl prostor i pro dotazy jednotlivých 
návštěvníků. tímto způsobem si mnoho našich uživatelů 
a ostatních účastníků ujasnilo fungování nového zákona o dpH ve 
svých konkrétních podmínkách.

o dalších legislativních kurzech a seminářích, 
které budeme pořádat, naleznete informace na 
stránkách www.jezeksw.cz v sekci Školení. 

rekapituLace semináře k noveLe zákona o dph 

stejně jako v předchozích letech vám nabízíme možnost osobního 
řešení dotazů či problémů, se kterými se potkáváte při provozování 
programů dUel a stereo. tato akce se bude konat ve středu 
17. 08. 2011 a ve čtvrtek 18. 08. 2011 a je nutno se na ni objednat 
předem. po objednání a odsouhlasení termínu budete mít zdarma 
po dobu dvou hodin k dispozici konzultanta, který bude odpovídat 
na vaše dotazy.

objednávejte se prostřednictví své linky technické 
podpory. pro dUeL na čísle 487 832 855 a pro 
stereo na číslech  487 525 743 nebo 487 525 043.

konzuLtační dny 2011



jak jsme vás u příležitosti vydání programu stereo 19 
informovali, vyjednali jsme pro vás speciální akční slevu 50% 
na sW recomando firmy dIGnIta, s. r. o. Upozorňujeme, že 
30. 6. 2011 končí akce, během které máte možnost si tento 
nejoblíbenější program pro datové schránky objednat.
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již několik týdnů registrujeme, že dochází k určitým potížím při 
provozu dosovského programu stereo pod operačními systémy 
Windows vista a Windows 7. jak jsme zjistili, koresponduje vznik 
potíží s vydáním jedné z aktualizací těchto operačních systémů. 

na některých strojích dochází k tzv. tuhnutí programu, kdy je 
třeba provést jeho restart a opakovaně provádět operaci, při 
níž k zatuhnutí došlo. provedli jsme důkladné zkoumání příčin 
a protože nelze předpokládat, že by se chování operačních 
systémů změnilo (oficiální stanovisko firmy microsoft je, že 
„neperspektivní“ dos systém a aplikace již nepodporují radou 
ani návodem), pokusíme se odstranit komplikace změnou 
kódu programu stereo. samozřejmě spolupracujeme na 
odhalení a odstranění příčin s firmou alIs česká lípa, která je 
dodavatelem pc fandu a programů v tomto prostředí napsaných.

Uživatelům, kteří by měli se zmíněným tuhnutím programu 
zásadní problém, jsme připraveni pomoci při přechodu na systém 
dUel, který je napsán přímo pro platformu Windows a k těmto 
problémům zde nedochází. bližší informace o programu dUel 
naleznete na našich webových stránkách, případně je získáte při 
konzultaci s našimi pracovníky nebo na bezplatných předváděcích 
seminářích, o kterých píšeme v samostatném článku.

tUHnUtí sterea pod WIndoWs vIsta  
a WIndoWs 7

informace z hotLine, návody, postupy, 
tipy a triky

pro získání akční ceny zadejte
na www.recomando.cz/objednat 
do objednávky kód kuponu “JeZek“.

akCe
koNČí

 30. 6. 2011

Ukončení akce recomando

v roce 2010 jsme všem uživatelům rozeslali přes 50 různých tipů 
& triků pro práci s programem dUel. věříme, že každý si v tomto 
množství nalezl alespoň pár takových, které pro něj byly přínosné 
a užitečné. na dotaz, zda máme v této aktivitě pokračovat, přišlo 
mnoho souhlasných odpovědí. toto ocenění zasílaných informací 
nás mile překvapilo a utvrdilo v tom, že tato služba má smysl. 
vaše pozitivní reakce jsou pro celý tým programu dUel velkou 
motivací a oblíbené tipy & triky samozřejmě budou pokračovat 
a opět k vám budou odcházet e-mailem a samozřejmě budou 
zveřejňovány na našich www stránkách.

tIpy a trIky pro dUel

novela zákona o dpH (č. 47/2011 sb.) zavádí s účinností od 1. 4. 
2011 pro některé případy speciální režim, kdy dodavatel přenáší 
povinnost odvedení daně z přidané hodnoty na odběratele (§92a). 
tento režim je vztažen na dodání zlata (které není investiční nebo 
u kterého se výrobce investičního zlata rozhodl přenesení použít), 
dodání některých separovaných odpadů a kovového šrotu a na 
převod povolenek na emise skleníkových plynů (viz. příloha č. 5 
zákona o dpH). režim přenesení daňové povinnosti (dále rpdp) 
přináší jak pro dodavatele, tak pro odběratele některé nové 
povinnosti, obě strany potom musí vést speciální evidenci a tu 
(v elektronické podobě) odevzdat.

postupy práce s doklady věcně souvisejícími s plněním dle 
§92a jsou podrobně popsány, s ohledem na odlišnosti práce 
u odběratele a dodavatele, v dokumentech režim přenesení 
daňové povinnosti v dUeL 7.1 a režim přenesení daňové 
povinnosti v programu stereo 19. 

dpH – režIm přenesení daňové povInnostI (§92a)

oba dokumenty naleznete na www.jezeksw.cz 
v sekci ke stažení / dokumenty / Návody.


