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» Ochranné období – při zakoupení nové licence
 DUEL nebo STEREO od září 2013 do vydání nové verze
 obdržíte upgrade pro rok 2014 ZDARMA
» Kancelář podnikatele – nové funkce umožní 
 nasadit DUEL nejen jako účetní systém
» Datové schránky – aktuální informace
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JEŽEK SOFTWARE
Školení a prezentace

JUDr. Ladislav Jouza
Nový občanský zákoník a zákoník 
práce v roce 2014.

Podzimní termínová listina
Denně školíme v České Lípě, Praze, 
Ostravě nebo v Brně.

Poslední volná

místa! Volejte

731 102 712

Ing. Pilařová speciálně pro Ježek software
Třídenní legislativní seminář s wellness programem v hotelu Port**** u Máchova jezera 
Vybraná ustanovení zákonů o DzP a DPH s praktickými dopady na účetnictví. Více na www.jezeksw.cz/skoleni-machac

» TERMÍN  7. – 9. LISTOPADU 2013 
» MÍSTO  HOTEL PORT**** U MÁCHOVA JEZERA 
» CENA  4.990 KČ (BEZ DPH)

Foto: www.hotelport.cz (REGATA ČECHY a.s.) a Ježek software s.r.o.

Přechod na DUEL
» Bezplatné předváděcí akce
» Převodový můstek STEREO
» Převodový můstek Účto
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» TERMÍN  4. PROSINCE 2013 
» VILLA HRDLIČKA  ČESKÁ LÍPA 
» LEKTOR  JUDR. LADISLAV JOUZA
» CENA  1.900 KČ  (BEZ DPH) 

Vedle Občanského zákoníku přináší změny v Zákoníku 
práce i tzv. změnový zákon, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. 
Školením vás provede jeden z nejpovolanějších odborníků, 
pan JUDr. Ladislav Jouza:

» rozhodce pracovních sporů podle oprávnění MPSV ČR,
» spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti 

a dalších pracovněprávních předpisů,
» autor řady publikací z oblasti pracovního práva.

Nový Občanský zákoník a Zákoník práce v roce 2014
Náplní semináře je nový Občanský zákoník, který bude od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňovat 
pracovněprávní vztahy. Řada jeho ustanovení se bude uplatňovat nejen v personální činnosti 
zaměstnavatelů, ale zasáhnou i do práv a povinností zaměstnanců. 

Foto: www.villa-hrdlicka.cz (HRDLIČKA, spol. s r.o.) a www.olgaholubova.cz

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Aktuálně...
Školicí sezóna 
Podzim 2013
Navštivte naše internetové stránky 
www.jezeksw.cz/skoleni a zjistěte, 
kdy se koná školení, o které máte 
zájem. Jako v minulých letech 
školíme prakticky denně v České 
Lípě, Praze, Brně i v Ostravě.

First minute sleva
Na začátku nové sezóny 
připomínáme, že při včasném 
objednání školení máte nárok 
na First minute slevu ve výši 
20 % z ceny kurzu. Podmínkou 
je objednání účasti alespoň 
jeden měsíc před konáním kurzu 
a zaplacení zálohové faktury do 
data splatnosti.

Bezplatné předvedení 
programu DUEL
Uživatelům programu STEREO, 
kteří uvažují o přechodu na DUEL, 
doporučujeme věnovat pozornost 
bezplatným prezentacím SD, 
jejichž nový termínový přehled je 
v následující tabulce:

Účelem semináře 
je informovat 
a doporučit řešení 
základních otázek 
v personálních 
agendách, které se 
vyskytnou od ledna 
2014.

01.10.2013  Praha 
02.10.2013  Brno
02.10.2013  Ostrava 
03.10.2013  Česká Lípa 
04.11.2013  Praha
05.11.2013  Česká Lípa 

06.11.2013  Ostrava
06.11.2013  Brno 
04.12.2013  Praha 
05.12.2013  Ostrava
05.12.2013  Česká Lípa
09.12.2013  Brno

Aktuálně vypsané termíny prezentací typu SD

data splatnosti.

Ušetřete celých 20 % 

z ceny svého kurzu

včasnou objednávkou!

Školicí sezóna Podzim 2013 graficky

Pro objednání volejte  
na číslo 731 102 712 

nebo pište na adresu 
skoleni@jezeksw.cz.

Ježek software pomáhá středním školám při výuce účetnictví
Jsme rádi, že můžeme studentům pomoci získat kvalitní vzdělání a po ukončení studia zvýšit jejich uplatnění na trhu práce. 

V novém školním roce se k řadě středních škol, které používají pro výuku náš software, přidalo několik dalších. Pedagogům 
i žákům poskytujeme program i pomoc při jeho správě nebo při přípravě učebních osnov a výukových plánů. Podělili jsme se 
také o naše know-how v podobě tištěných i elektronických materiálů k výuce. 

Znáte studenta nebo pedagoga, pro kterého by výuka na DUELu mohla být zajímavá? Rádi poskytneme bližší informace, např. na mobilu 731 102 712.

DUEL ve školách po celé České republice
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Levné a efektivní využití programu
Existují uživatelé, kteří využívají zejména modul Kancelář, přesněji 
agendu Fakturace a případně Závazky a pohledávky, kde si evidují 
vystavené a přijaté faktury. Jedná se o typické živnostníky, kteří se věnují 
svému podnikání a daňovou evidenci nebo účetnictví si nechávají zpracovat od profesionálních 
účetních či daňových kanceláří. Aktuální verze programu jde této praxi vstříc novou agendou 
Neúčetní platby, s jejichž pomocí si mohou vést také evidenci plateb k fakturám. 

Verze DUEL 10 půjde ještě dále a umožní změnu domovské stránky do režimu Kancelář 
podnikatele (živnostníka). Ta bude obsahovat pouze odkazy na vybrané agendy. Budou to 
Adresář firem, Kancelářská Fakturace, Neúčetní platby, Závazky a pohledávky, Převodní 
příkazy, Kniha jízd a potřebné číselníky.

 Adresář Kancelářská Neúčetní Závazky Převodní Kniha
 firem fakturace platby a pohledávky příkazy jízd

Daňové a účetní kanceláře tak budou moci nabídnout svým klientům zajímavé a velmi levné 
řešení evidence dokladů vznikajících při podnikání.

Sklady z DUELU 
lze snadno propojit 
s vaším e-shopem. 

Modul pro obousměrnou 
synchronizaci umožní pohodlně 
nabízet a prodávat zboží ze skladu, expor-
tovat skladové položky s cenami, obrázky, 
importovat objednávky, adresy nových 
zákazníků apod. 

Modul E-shopy funguje jako prostředník 
mezi internetovými obchody třetích stran. 
Lze jej využít, popřípadě upravit, pro každý 
e-shop, který podporuje datovou výměnu 
ve formátu XML.  

» Cena je již od 2.000 Kč (bez DPH).

» Ochranné období pro upgrade 
2014 platí i pro tento modul.

» Přímá komunikace s obchody  
firem eBrána a ShopSet.

Pokud Vás toto téma zajímá, 
neváhejte nás kontaktovat na čísle 
487 522 864 a využijte potenciál 
programu DUEL naplno. 

Napojení dalších programů na DUEL nebo STEREO
Používáte naše programy a chcete získat zajímavého zákazníka? Chcete si ušetřit práci 
a nepřepisovat ručně již jednou vystavené doklady? 

V poslední době se na nás stále častěji obrací uživatelé, kteří chtějí využívat STEREO nebo 
DUEL ve spojení s dalšími aplikacemi. Příkladem mohou být účetní kanceláře, jejichž klienti 
používají pro fakturaci vlastní software, nebo spolupráce mezi dodavateli a odběrateli při 
výměně ceníků a dalších skladových dat. 

Ačkoli se prakticky vždy jedná o zakázky, které je nutné analyzovat 
a programovat individuálně, podařilo se nám připravit několik modelů, 
jež vývoj převodových můstků mohou významně urychlit. Dalším pozi-
tivním faktorem je také otevřenost našich systémů, díky které mohou 
napojení zvládnout i „cizí“ programátoři.   

Množství realizovaných importů zahrnuje přenos dat např. z Money 
S3, Money S5, Pohoda, Cézar, Datec Retail System, VS Computer 
System, několik e-shopů… 

Heslování a šifrování PDF dokumentů
Společnost Dignita zapracovala na žádost našich uživatelů do svého vynika-
jícího programu pro elektronické podepisování PDF dokumentů PDF Signer 
možnost prostřednictvím povelu v příkazové řádce výsledný soubor zaheslovat 
a zašifrovat. Díky tomu je možné zasílat citlivé dokumenty bez rizika i nezabezpečenými 
kanály, např. e-mailem. Bez znalosti hesla je nikdo nepovolaný nepřečte.

Kancelář podnikatele v programu DUEL

Technické okénko DUEL a e-shopy

Živnostníkům a malým 
firmám se dostane do ruky 
nástroj, který jim usnadní 
práci a soustředí jejich 
agendu do jediného místa. 
Účetní kanceláře budou mít 
pro následné zpracování již 
pořízené prvotní doklady, 
které jen „zaúčtují“.
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Původním záměrem byla celková elektroni-
zace komunikace s orgány veřejné moci, její 
zjednodušení a sjednocení. K zamýšlenému 
datu 1. 1. 2014 ale nebude velká část pod-
nikatelů na podobné nařízení připravena. 

Povinnost zřízení datových schránek se 
však neruší, pouze odkládá, a i tento odklad 
se nevztahuje na všechny podnikatelské 
subjekty (např. plátci DPH s obratem nad 
6 mil. Kč budou muset s finančním úřadem 
komunikovat výhradně elektronicky).

Elektronické komunikaci se tedy nevy-
hneme a doporučujeme pečlivě sledovat 
aktuální stav související legislativy!

Co je datová schránka
Datová schránka je elektronické úložiště, 
které je určeno k jednání s orgány veřejné 
moci. Tato komunikace nahrazuje klasický 
způsob doručování listin v papírové podobě.

V ČR funguje tato služba již od roku 2009 
(na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elek-
tronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů) a dosud ji ze zákona povinně 
využívají orgány veřejné moci (všechny úřa-
dy, soudy a instituce) a také právnické osoby 
zapsané do obchodního rejstříku. V případě 
podnikajících fyzických osob (živnostníků) či 
běžných občanů je zřízení datové schránky 
prozatím zcela dobrovolné.

Zřízení datové schránky
Datové schránky jsou zřizovány bezplatně. 
Ke zřízení je třeba žádost, jejíž tiskopis na-
leznete na www.datoveschranky.info a kte-
rou podáte jedním z uvedených způsobů:

» Osobně – vyplněnou žádost předáte na 
podatelnu ministerstva vnitra.

» Poštou – vyplněnou žádost s úředně 
ověřeným podpisem pošlete na adresu 
ministerstva vnitra.

» Elektronickou poštou – elektronicky 
vyplněnou žádost podepsanou zaruče-
ným elektronickým podpisem, který je 

ISDS – Informační systém datových schránek

založen na kvalifikovaném certifikátu.
Adresa pro zaslání je posta@mvcr.cz.

» Na kontaktním místě Czech POINT – 
žádosti a oznámení lze podat na kon-
taktních místech veřejné správy, kde 
k vyřízení žádosti potřebujete pouze 
občanský průkaz.

Zkušební datová schránka
Chcete-li se blíže seznámit s uživatelským 
rozhraním a vyzkoušet si práci s datovými 
schránkami, můžete použít testovací apli-
kaci, kterou naleznete na www.isdstest.cz.

Jaké formáty podporuje 
datová schránka?
Přestože datové schránky podporují celou 
řadu formátů dokumentů, doporučujeme 
vkládat přílohy pouze ve formátu PDF nebo 
XML (pokud to jejich povaha umožňuje). 
Ujistěte se, že příslušný úřad nemá nějaké 
speciální požadavky na formát doručovaných 
dokumentů.

Rovněž mějte na paměti, že velikost jedné 
datové zprávy je max. 10 MB. Provozovatel 
systému nedoručí zprávy, které neodpovídají 
předepsané velikosti a formátům.

Lhůta doručení a platnost 
datové zprávy
» Dokumenty doručené do schránky mají 

stejnou povahu jako doporučený dopis. 

Datová zpráva se považuje za doručenou 
momentem vašeho přihlášení do datové 
schránky nebo 10 dnů po předání systé-
mem do vaší schránky, pokud se sami 
aktivně nepřihlásíte (toto neplatí u záko-
nem stanovených případů).

» Dokumenty doručené do schránky v ní 
setrvají 90 dnů, následně budou zlikvi-
dovány. Dokumenty si můžete stáhnout 
na své lokální úložiště nebo využít služeb 
různých trezorů a spisových služeb, jako 
je např. Datový trezor od České pošty nebo 
Recomando od firmy Dignita.

Prohlížení datových zpráv
Modernizovaný portál již nevyžaduje pro svou 
funkci instalaci žádných doplňků a certifiká-
tů, a to ani pro prohlížení, ani pro vytváření 
datových zpráv.

V případě, že si budete chtít prohlížet datové 
zprávy nebo doručenky, které jste si uložili na 
pevný disk počítače ve formátu ZFO, budete 
potřebovat vhodný prohlížeč datových zpráv. 
V tom případě doporučujeme nainstalovat 
program, který prohlížení datových zpráv 
podporuje, např. zdarma dostupný Form Filler 
od Software602.

Pozor na viry
Zákon stanovuje, že příloha datové zprávy ne-
smí obsahovat vir a proto byste se měli ujistit, 
že váš počítač není žádným virem napaden. 

Přílohy jsou na vstupu do ISDS kontrolovány 
antivirovou kontrolou a pokud se pokusíte 
odeslat zavirovanou zprávu, systém zprávu 
odmítne přijmout k doručení, o čemž vás 
bude informovat.

Bude datová schránka od 1. 1. 2014 povinná pro všechny podnikatele?

Dne 13. 9. 2013 oznámil ministr práce a sociálních věcí v demisi František Koníček, 
že po dohodě s Českou správou sociálního zabezpečení, se už podruhé o rok odkládá 
povinnost živnostníků zřídit si datovou schránku. 

Program DUEL obsahuje funkci 
pro zasílání dokumentů přímo do 
datových schránek (ISDS).



Otázky a odpovědi
S přechodem na ekonomický systém DUEL jsou spojeny opakující se dotazy ze strany našich 
uživatelů a mnohdy i zbytečné obavy. Proto přinášíme odpovědi na ty nejčastější z nich:

Víme, že výměna ekonomického systému 
není jednoduchý proces. S ohledem na 
časovou náročnost (instalace, nastavení 
systému, školení obsluhy, převody dat) je 
právě nyní nejvhodnější doba na zavedení 
nového systému do praxe. Pro usnadnění 
přechodu pro Vás máme zajímavé bonusy:

Bezplatné prezentace
Pro zájemce o přechod na DUEL jsme 
připravili řadu bezplatných prezentací 
programu DUEL, jejichž termíny naleznete 
na internetových stránkách v sekci Školení. 
Rezervujte si své místo včas.

Věrnostní slevy
Můžete počítat s cenovým zvýhodněním 
zohledňujícím délku naší spolupráce 
a rozsah vaší stávající licence. Kontaktujte 
nás pro vytvoření individuální nabídky.

Upgrade 2014 ZDARMA
Při nákupu licence DUELu po 1. září 2013 
získáte jako bonus upgrade na rok 2014 
zcela ZDARMA. Obvyklá cena meziročního 
upgrade odpovídá částce 20–25% pořizovací 
ceny, kterou takto ušetříte.

Převod dat ZDARMA
O přechod se postará automatický převodový 
můstek, který ušetří hodiny ruční práce.

Umí DUEL to, co STEREO?
DUEL je stejně jako STEREO modulární 
systém složený z Účetnictví, Skladů, 
Maloobchodní kasy, Mezd, Majetku, 
Kanceláře a od roku 2012 i Daňové 
evidence. Nabídka funkcí je velice 
podobná, v mnoha případech shodná 
s programem STEREO. DUEL díky 
Windows prostředí přináší i zcela nové 
operace a funkce, které ve STEREU 
z důvodu MS-DOS prostředí nejsou. 

Budu s ním umět pracovat?
Agendy programu DUEL vycházejí z logiky 
a principů, které znáte z programu 
STEREO. Je jen málo míst, kde práce se 
systémem není podobná. Je důležité si 
uvědomit, že DUEL je Windows aplikace 
a její ovládání je rozdílné od MS-DOS 
programu. Pro ty, kteří se v prostředí 
systému Windows rutinně nepohybují, 
doporučujeme absolvovat školení D – 
ovládání programu DUEL. 

Převedou se moje data?
Ano, máme převodový můstek zdarma. 
Ten se postará o převzetí dat ze všech 
modulů a ušetří hodiny rutinní práce. Po 
přenesení se data zkontrolují a nastaví se 

potřebné parametry. Kdo si „netroufne“ 
na převod dat vlastními silami, tomu naši 
technici s převodem pomohou. 

Kdy je nejvhodnější přejít?
Díky převodovému můstku je možné přejít 
kdykoli a není nutné čekat až na přelom 
roku. Uživatel, který svá data převede 
z programu STEREO do programu DUEL, 
může bez přerušení pokračovat v práci.

Kolik nás bude DUEL stát?
Licence programu DUEL je tvořena 
z vybraných modulů, počtu pracovních 
stanic a počtu zpracovávaných firem. Na 
rozdíl od STEREA je možné moduly vybírat 
individuálně pro každou pracovní stanici 
v síti a tím výrazně snížit nejen cenu 
licence, ale i cenu následných upgradů. 
Jako uživatelé programu STEREO máte 
nárok na cenové zvýhodnění. 

Zavolejte nám na telefonní čísla
487 522 449 nebo 487 522 864. 
Vytvoříme Vám individuální 
cenovou nabídku. 

Bonusy +++++
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Přechod na DUEL – optimální čas začít...

Jan Šulc
vedoucí obchodního oddělení



Speciální nabídka 
celoroční vzdálené 
správy jen za 100 Kč 
měsíčně.
» Pro budoucí uživatele našich programů DUEL 10 nebo 

STEREO 22.
» Paušální cena 1.500 Kč (bez DPH) po dobu platnosti 

licence na program. 
» Sleva na cenu 1.200 Kč (bez DPH) při objednávce 

v rámci upgrade pro rok 2014.
» K dispozici bude 30 minut každý pracovní den, což 

odpovídá  7.560 minutám vzdálené správy ročně. 
To je 126 hodin za rok a to je služba v hodnotě 
neuvěřitelných 113.400 Kč !!!

» Podmínkou je připojení počítače k internetu 
a přítomnost uživatele během provádění služby.
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Ing. Tomáš Ježek 
zakladatel Ježek software

Ohlédnutí
Týden vzdálené 
správy ZDARMA
Přelom července a srpna byl 
v oddělení péče o zákazníky ve 
znamení „Týdne otevřených 
oken“, který nahradil tradiční 
prázdninový „Den otevřených 
dveří“. V rámci této akce 
naši technici řešili dotazy 
a problémy uživatelů pomocí 
vzdáleného přístupu zdarma, 
celkem bylo obslouženo několik 
desítek klientů. 

Podle ohlasů měla akce 
oboustranný přínos, neboť 
technici svým zásahem předešli 
řadě problémů nebo přímo 
přispěli k vyřešení různých 
účetních případů. Zúčastnění 
uživatelé v rámci bezplatné 
vzdálené správy získali také 
řadu cenných informací, které 
využijí v další práci.

Vzdálená správa ještě dostupnější
Zkušenost s Týdnem vzdálené správy zdarma ukázala, jak efektivním nástrojem tato služba je. V rámci 
relativně krátké doby jsme obsloužili takové množství uživatelů, které bychom formou výjezdů řešili 
alespoň měsíc. Tento poznatek nás přivedl k úvaze rozšířit dostupnost vzdálené správy a současně tak 
zvýšit počet obsloužených klientů. V souvislosti s předpokládaným nárůstem požadavků na vzdálenou 
správu jsme rozšířili i počet kanálů a nyní přicházíme s následující speciální nabídkou:

Více informací 

se dozvíte na 

objednávce za měsíc...
Ze zkušenosti můžeme říci, že tento způsob podpory je velmi rychlý a efektivní a ve většině 
případů nahradí fyzickou přítomnost technika u Vás ve firmě nebo významně zkrátí dobu 
volání na hotline.

Uživatelé, kteří nabídku předplacené služby nevyužijí, mohou v případě potřeby čerpat 
služby vzdálené správy za standardních podmínek dle platného ceníku v sazbě 900 Kč 
(bez DPH) za hodinu.

30 minut denně
po celý rok
jen za 100 Kč měsíčně
» Pro všechny uživatele aktuálních verzí od roku 2014  

(DUEL 10 nebo STEREO 22).
» Paušální cena 1.500 Kč (bez DPH) za rok. 
» Sleva 20 % z paušální ceny při objednávce společně 

s upgrade pro rok 2014.
» K dispozici budete mít  30 minut každý pracovní 

den, což odpovídá  7.560 minutám vzdálené správy 
ročně. To je 126 hodin za rok v hodnotě neuvěřitelných 
113.400 Kč.

» Nad rámec 30 minut v jednom dni platí standardní 
podmínky vzdálené správy dle aktuálního ceníku.

» Podmínkou poskytnutí služby je uhrazení ceny, 
připojení počítače k internetu a přítomnost uživatele 
během provádění služby.

Ochranné období pro upgrade 2014
Při zakoupení nové licence programů DUEL 9 nebo STEREO 21 
od 1. září 2013 do vydání nových verzí pro rok 2014, automaticky 
získáte nárok na upgrade pro rok 2014 ZDARMA. 

Ochranné období
se vztahuje i na 
rozšíření stávajících
licencí. Upgrade
dokoupených 
součástí bude také
zdarma.

Více informací získáte na obchodním oddělení na čísle 487 522 449.

Aktuální obchodní informace

Zprostředkování prodeje
Poraďte svým známým s výběrem ekonomického systému. Sdělte 
jim své zkušenosti s používáním programů STEREO nebo DUEL. 

» Získejte okamžitou provizi ve výši 20 % z ceny doporučené 
licence.

» Využijte Ochranné období pro upgrade 2014 jako silný 
obchodní argument.

» Díky modulu DUEL – Daňová evidence možná najdete nové 
potenciální zájemce i mezi svými známými.

» Do modulu Daňová evidence lze snadno převést data 
z programu Účto 2010–2013 od firmy Tichý & spol.

Objednávku naleznete na našem webu. Jako „zprostředkovatele“ 
vás uvede nový uživatel při své objednávce do poznámky.

Více informací získáte na obchodním oddělení na čísle 487 522 449.


