
3 OSTNÁČ
Zpravodaj č. 3/2020 pro uživatele 
programů DUEL a STEREO
Říjen 2020

Upgrade programů 
DUEL a STEREO pro rok 2021 

se nově bude objednávat elektronicky 
prostřednictvím zákaznického portálu.  

Zaregistrujte se! Návod najdete na straně 2.

zakaznik.jezeksw.cz
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Firemní údaje a licence na jednom místě

Upgrade programů 
DUEL a STEREO 
pro rok 2021 se 
bude objednávat 
nově elektronicky 
prostřednictvím 

zákaznického portálu.

Zaregistrujte se!

Pro správu vašich firemních údajů 
a licencí programů DUEL a STEREO jsme 
otevřeli nový Zákaznický portál. Už žádné 
nedoručené nebo ztracené poštovní 
zásilky s nabídkou nebo objednávkou 
upgrade. 

» Zaregistrováním na portál budete mít v první fázi
možnost zkontrolovat a upravit údaje o své firmě
a případně přizvat do portálu další uživatele, např. kolegy
ve firmě, externí účetní atd.

» Ve druhé fázi, v průběhu listopadu 2020, bude na portálu
připravena nabídka nové verze DUELU a STEREA, o jejím
zveřejnění vás bude portál včas informovat e-mailem.
Nabídku potvrdíte nebo v ní upravíte licenci programu
tak, jak budete pro rok 2021 potřebovat. A to je vše.
Žádné zasílání potvrzených objednávek zpět poštou,
žádné skenování a dotazy, zda už k nám dopis nebo
e-mail dorazil.

» V lednu 2021 vám portál, v případě, že nabídku nové
verze potvrdíte, zašle podle zvoleného způsobu
distribuce zálohovou fakturu a po jejím uhrazení a po
uvolnění programu do distribuce obdržíte instrukce ke
stažení a instalaci nových verzí programů.

Možná se chcete zeptat...
Jak se mohu do Zákaznického portálu přihlásit?

V minulých týdnech jsme všem uživatelům našich programů 
zaslali e-mailovou pozvánku a následně i pokyn k zaregistrování 
do Zákaznického portálu. Pokud vám od nás nic takového 
nedorazilo, prosím napište nám na obchod@jezeksw.cz, zřejmě 
nemáme vaši aktuální e-mailovou adresu.

1. Kliknutím na odkaz v textu e-mailové pozvánky se dostanete
na registrační formulář, kde je již předvyplněna vaše e-mailová
adresa.
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2. Doplníte jméno, příjmení a zvolíte si heslo. To musí obsahovat 
pro ochranu vašich dat v souladu s GDPR alespoň 8 znaků,  
malé písmeno, velké písmeno, číslici a speciální znak. Povolené 
speciální znaky pro heslo jsou  @ $ ! % * # ? & _ + .

3. Po kliknutí na Registrovat se objeví gratulace k zaregistrování 
a informace, že na vaši e-mailovou adresu byl odeslán 
potvrzovací e-mail, který přístup aktivuje. 

4. V něm naleznete druhý odkaz, který je nutno kliknutím 
aktivovat. Teprve v tomto okamžiku dojde k definitivnímu 
potvrzení vaší registrace a můžete se do portálu přihlásit.

Co když budu mít problém zaregistrovat se na 
Zákaznický portál?

Podívejte se na stránce www.jezeksw.cz/zakaznicka-zona na náš 
videonávod, případně nám zavolejte na telefonní číslo 487 714 600 
nebo 487 522 864 a my vám s registrací pomůžeme. Zabere to jen 
několik minut…

Jak se budu po zaregistrování do portálu přihlašovat?

Do adresního řádku vyhledavače internetu stačí zadat adresu 
zakaznik.jezeksw.cz. Po vyplnění vaší e-mailové adresy a hesla, 
které jste si zvolili při registraci, dojde k přihlášení na portál.

Chtěl bych se do portálu registrovat pod jinou 
mailovou adresou. Jak na to?

Stačí napsat na obchod@jezeksw.cz nebo zavolat na telefonní 
číslo 487 522 449 a nahlásit změnu e-mailové adresy. My uděláme 
příslušnou úpravu v databázi a zašleme vám novou pozvánku 
do portálu na změněnou e-mailovou adresu.

Co uvidím po přihlášení na portál?

V této první fázi zde najdete své firemní údaje, které budete moci 
zkontrolovat, případně upravit. V levé části je Správa přístupů, 
odkud můžete přizvat na portál své kolegy, externí účetní apod. 

Jak mohu na portál přizvat další kolegy?

V levé části najdete nabídku Správa přístupů. Po rozkliknutí 
se objeví nabídka „Přizvat uživatele ke správě firmy“. Vyplníte 
e-mailovou adresu vašeho kolegy, vaší účetní apod. a zvolíte jeho 
status. Buď jej přizvete jako „správce“ a bude tak moci stejně jako 
vy editovat údaje, potvrzovat nabídky upgrade apod., nebo kolegu 
přizvete pouze jako „uživatele“ a on bude mít možnost do portálu 
pouze nahlížet.

Má e-mailová adresa figuruje u více firem s licencí 
DUELU nebo STEREA. Budu se muset registrovat pro 
každou firmu zvlášť?

Ne. Stačí se zaregistrovat pouze jednou. Po přihlášení na portál se 
objeví všechny firmy, u kterých evidujeme vaši e-mailovou adresu. 
Přístup máte z jednoho místa do všech.

Zaregistroval jsem se a přihlásil na portál. Nevidím ale 
nabídku upgrade na rok 2021. Kde ji najdu?

Nabídku nové verze programů STEREO a DUEL, včetně volby 
způsobu distribuce, zveřejníme na portálu v průběhu listopadu. 
Nemusíte si termín sami hlídat, budeme vás informovat e-mailem.

 @ $ ! % * # ? & _ + @ $ ! % * # ? & _ +

Další informace k Zákaznickému portálu najdete 
na našich stránkách www.jezeksw.cz pod zeleným 
tlačítkem „Pro uživatele“ v hlavním menu. 

Na základě dosavadních dotazů a zkušeností jsme 
pro vás o registraci a přihlášení natočili videonávod, 
který na této stránce najdete také.



Současná doba „covidová“ přináší spoustu legislativních změn. Ty, které už však 
třeba prošly prvním čtení a o jejich existenci se již téměř rok mluví, jdou do pozadí 
a přednost dostávají novinky, které reagují na aktuální situaci. Nové sněmovní 
tisky se tak schvalují ve zrychleném procesu, který má dopad na zapracování 
změn do našich programů.

Legislativní aktuality

Jaro 2020
» Do obou našich programů jsme zapracovali podporu pro 

program Antivirus.

Léto 2020
» Kromě řady dalších novinek jsme do programů zapracovali 

prominutí pojistného a změnu ve výpočtu základní 
nezabavitelné částky pro exekuce a insolvence.

Podzim 2020
Ačkoliv v této době vždy usilovně pracujeme na vývoji aktualizací 
pro další rok, letos se připravujeme na další letošní upgrade 
vynucený změnou legislativy. 

» V jednání je prodloužení programů na podporu zaměstnanosti 
Antivirus. Alternativou k tomuto návrhu je „kurzarbeit“, 
který zatím prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. 
Ke dni vydání zpravodaje se vše vyvíjí tak, že se jeho původní 
plánované spuštění od 1.11.2020 nestihne. O finální podobě 
kurzarbeitu, o jeho podmínkách a výše podpory vás budeme 
informovat v aktualitách na našich webových stránkách.

» Již od 1. 9. 2020 je účinná novela zákona o DPH, která 
obsahuje mimo jiné tyto změny: 

» Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského 
státu. 

» Zavedena pravidla přiřazení 
přepravy v rámci řetězových 
dodání zboží v rámci Evropské 
unie. 

» Zjednodušení dodání a pořízení zboží v rámci režimu 
skladu (tzv. call off stock sklady). 

» Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání 
zboží do jiného členského státu.

Rok 2021, aneb co se možná chystá
» K současnému benefitu stravenek se zvažuje možnost tzv. 

„stravenkového paušálu“. Ze strany zaměstnance by se 
jednalo o finanční příjem, který by nepodléhal zdanění ani 
odvodu pojistného. Na straně zaměstnavatele by došlo 
ke zjednodušení administrativy, kterou někteří, v případě 
poskytování stravenek, považují za složitou.

» Změny se chystá také ve zrušení odepisování nehmotného 
majetku a v odpisových sazbách. Měla by se také 
zvýšit hranice daňového odpisování hmotného majetku 
a technického zhodnocení na 80 000 Kč.

» Dalším aktuální tématem je zrušení superhrubé mzdy od 
1.1.2021. V tuto chvíli není jasné, jestli k jejímu zrušení dojde, 
případně na jak dlouho nebo nakonec zůstane zachovaná.

Rok 2021, aneb co nás už jistě čeká
» Nezapomeňme, že od 1. ledna 2021 bude povinná 

elektronická evidence tržeb pro podnikatele ze 3. a 4. 
vlny. Těch se EET měla týkat již od 1. května 2020, tato 
povinnosti však byla odložena na následující rok.

» Od 1. ledna 2021 bude také účinný zákon č. 283/2020 Sb., 
který novelizuje daňový řád. Nejdůležitější změny jsou:

» podpora elektronizace daní,

» zavedení institutu „záloha na daňový odpočet“,

» mění se lhůty pro podání daňových přiznání,

» minimální částka přeplatku je 200 Kč (místo aktuálních 
částky 100 Kč),

» změna toleranční doby pro placení daní,

» úprava prominutí pokuty.

„Jednou z nejvýznamnějších změn, 
která se v roce 2021 dotkne každého 
zaměstnavatele, je zcela nový výpočet 
nároku na dovolenou a evidence jejího 
následného čerpání. Doposud jsme 
pracovali se dny (přesněji řečeno se 
směnami), nově se však bude nárok na 
dovolenou i její čerpání uvádět v hodinách. 
Více uvádíme na následující stránce,“
doplňuje Mgr. Pavel Löffler,  
vedoucí vývoje programu DUEL
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Základní výměra dovolené se i nadále uvádí v týdnech, ty se ovšem za pomoci tzv. stanovené 
týdenní pracovní doby přepočítají na hodiny. 
Tato novinka má za cíl odstranit komplikace v případě nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a nerovnost odpracované doby při čerpání 
dovolené ve dnech „dlouhých“ nebo „krátkých“ směn. Poměrně zásadním způsobem tedy stoupá důležitost evidence stanovené týdenní 
pracovní doby, tzv. týdenního hodinového úvazku. 

Změny v evidenci a výpočtu dovolené v roce 2021

„Ještě před skončením roku 2020 doporučujeme všem 
mzdovým účetním zkontrolovat, zda pracovní smlouvy 
a hodnoty zadané do programů odpovídají skutečnosti,“
upozorňuje Mgr. Pavel Löffler.

Další „nepříjemností“ (zejména v nepravidelných provozech) bude 
nutnost přepočtu nároku na dovolenou před koncem roku tak, aby 
celkový nárok odpovídal skutečnosti. S tím souvisí i povinnost 
zaměstnavatele nevybranou dovolenou nařídit a novelou zákona 
významně zkomplikovaný její převod do příštího roku.

Zatímco některé další legislativní změny ještě nejsou definitivní 
a stále se neví, zda projdou schvalovacím procesem a odkdy by 
měly platit, dovolená na hodiny je již schválená a tedy jistá. Proto 
jsme zahájili práce tak, aby všichni uživatelé programů DUEL 
a STEREO nalezli v nových verzích pro rok 2021 vše potřebné.

Téma „dovolené na hodiny“ bude jistě velmi diskutované. 
Připravujeme (pravděpodobně online) školení, ve kterém 
shrneme jak legislativní pozadí, tak ukážeme praktický 
postup práce v programu. Sledujte naše webové stránky...

Poznámka: Dochází-li ke změnám stanovené týdenní pracovní 
doby během roku, je pro celoroční nárok nutné přepočítat poměrné 
části za jednotlivá období. Protože se započítávají pouze celé 
odpracované týdny, může to vést i ke sníženému nároku a tedy 
k poškození zaměstnance.

Samotný výpočet nároku je komplikovaný a je ovlivněn nejen 
skutečně odpracovanou dobou (ovšem bez přesčasů), ale 
i nepřítomnostmi. Ty se z pohledu tzv. doby výkonu práce dělí na:

» ty, které se započítávají plně (§ 348 Zákoníku práce ve znění od 
1. 1. 2021), a 

» ty, které se započítávají pouze do limitu dvacetinásobku 
stanovené týdenní pracovní doby (§ 216 ZP). 

Z toho pro některé nepřítomnosti vyplývá nutnost podrobnějšího 
členění, které se následně promítne i do formuláře měsíční mzdy.
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Termín EET povinné pro všechny se blíží!

3. a 4. fáze zavádění evidence tržeb nakonec budou, po
coronavirovém odkladu, spuštěny najednou 1. 1. 2021. Až na
nepříliš početné výjimky byl dodržen původní rozsah poplatníků,
kterých se Evidence tržeb bude týkat – zjednodušeně se tedy dá
říci, že ET bude povinná pro všechny zbývající.

Zavedení evidence tržeb obnáší v teoretické rovině znalost alespoň 
základních pojmů, legislativních předpisů a s nimi spojených 
povinností. Nasazení do praxe potom předpokládá schopnost 
získat autentizační údaje, zaregistrovat upřesňující údaje na 
portále a vygenerovat a nainstalovat potřebné certifikáty. 

Pokud pro EET používáme nějaký software, musíme program 
nastavit, certifikáty přiřadit jednotlivým pokladním místům, 
naučit se používat příslušné operace a ideálně vše vyzkoušet 
v testovacím režimu. 

Je toho opravdu hodně a doporučujeme 
přípravu nepodcenit. 
Pokud navíc budeme žádat nějakou výjimku, např. povolení 
zvláštního režimu, musíme počítat se lhůtami, které na vyřízení 
naší žádosti finanční úřady mají. 

Začít řešit evidenci tržeb v prosinci již 
může být pozdě!

Po několika odkladech a dlouhých obstrukcích přeci jen jde evidence tržeb do finále. Od roku 2016, 
kdy byla spuštěna 1. vlna, se však pár věcí změnilo a zejména poslední novela zákona přinesla 
několik novinek, se kterými je vhodné se seznámit.

Chcete se dozvědět více? 
» Základní informace o EET a  jak nastavit v DUELU vše

potřebné se dozvíte v našich videonávodech na stránce
www.jezeksw.cz/videonávody v sekci EET.

» V předchozích vlnách jsme pořádali pro naše uživatele
seminář EET – Teorie a praxe v programech JSW. Letos
ho připravujeme také, vzhledem k okolnostem nejspíš ve
formě on-line školení. Sledujte naše webové stránky.

Proč jen „ET“ a ne „EET“? 

„Novela č. 256/2019 Sb. mimo jiné zavádí 
tzv. Zvláštní režim. Ten umožní povinnost 
evidence tržeb naplnit nejen elektronicky, 
ale i prostřednictvím speciálních 
papírových bloků, které si budeme 
vyzvedávat na finančních úřadech.“
upřesňuje Mgr. Pavel Löffler,  
jednatel společnosti Ježek software



Proč si doplněk pořídit?

S doplňkem Upomínky k ekonomickému softwaru DUEL, budete mít pod 
kontrolou veškeré faktury po splatnosti. Aplikace umí sledovat nezaplacené 
faktury a automaticky generovat a odeslat e-maily s výzvou k jejich úhradě.

UPOMÍNKY na váš  
DUEL napojí  
AddOn System s.r.o.

Telefon: 604 400 167
E-mail: info@addonsystem.cz

» Jednoduché ovládání a nastavení
» Automatické odesílání e-mailů neplatičům
» Snížíte počet faktur po splatnosti
» Je jen na vás, komu budete upomínku zasílat
» Dobu upomínání lze nastavit individuálně
» Text e-mailu si jednoduše upravíte sami

AddOn System s.r.o.

Olomoucká 2939/15 
796 01  PROSTĚJOV 
www.addonsystem.cz

Mějte nezaplacené faktury pod kontrolou

Tato stránka je reklamním sdělením společností AddOn system s.r.o.
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Více ke zprostředkování najdete na následující stránce...

Od září 2020 si můžete objednat službu 
Vzdálená správa paušálem jen za 750 Kč 
bez DPH. Její výhody si pak budete užívat až 
do 28. února 2021.

Vzdálená správa paušálem 
za polovinu

Obchodní okénko JSW

Od září nastává ochranné období, během kterého koupíte nebo rozšíříte svou licenci DUELU 
či STEREA s úsporou 25 % za upgrade pro rok 2021. 

12. října jsme vylosovali výherce letošní zprostředkovatelské soutěže! Vítěz získal slevu 50 %
na tradiční legislativní školení s Ing. Ivanou Pilařovou a je jím držitel licence #23426.

Podzimním nákupem u Ježků ušetříte peníze za upgrade

Vylosování výherce ze zprostředkovatelských objednávek

» Ten, kdo zakoupí licenci programu DUEL nebo STEREO
v období od 1. 9. 2020 do data vydání nové verze v lednu 2021,
získá automaticky upgrade pro rok 2021 ZDARMA.
Takže například při nákupu licence v hodnotě 9 000 Kč ušetříte
2 250 Kč za upgrade.

» Pokud v tomto období svou stávající licenci rozšíříte, bude
upgrade těchto částí licence ZDARMA!

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese 
obchod@jezeksw.cz nebo telefonicky na čísle 487 522 449.

» Tentokrát měli všichni, kteří úspěšně doporučili DUEL nebo
STEREO od 1. ledna do 30. září 2020, možnost vyhrát 50%
slevu na tradiční podzimní legislativní seminář s Ing. Pilařovou.

» V letošním roce bude výherní sleva 50 % vztažena na cenu
dvoudenního školení, které budeme vysílat on-line živě
prostřednictvím internetu. Nebudete muset tedy nikam jezdit,
seminář absolvujete u svého počítače, notebooku nebo tabletu.

Více o školení najdete na straně 10...

„Ochranné období je ideální čas také pro 
nové potenciální zájemce o DUEL. Znáte 
někoho, komu by mohl náš program 
usnadnit práci? Jistě ocení i informaci, 
že pokud koupí teď, bude mít aktualizaci 
a podporu pro celý rok 2021 zdarma,“
doplňuje Mgr. Petra Žižková z obchodního oddělení



Jste s námi spokojeni?

Doporučte DUEL svým kolegům nebo známým a zjednodušte jim práci. Za zprostředkování získáte 
provizi 20 % z ceny prodané licence (průměrná cena je více než 10 000 Kč). Budou-li mít stejný program 
vaši známí a partneři, usnadníte si práci díky sdílení dat, exportům a importům.

Doporučte DUEL dál a získejte provizi 20 %

Rozhodli se pro koupi? 
Pak je to jednoduché. Stačí, aby při objednávce 
programu nahlásili vaše licenční číslo jako 
zprostředkovatele. O zbytek se postaráme.

Váhají s koupí? 
Předejte nám na ně kontakt a pokud dojde  
do 3 měsíců od zkontaktování naším pracovníkem 
k úspěšnému prodeji, pak i vy získáváte nárok na 
vyplacení provize.

V případě úspěšně zrealizovaného prodeje spolu 
domluvíme způsob proplacení vaší provize.  
Více na www.jezeksw.cz/zprostredkovani.

Víte, že... 
...nově vyplácíme 
provize 20 % za 
zprostředkování přímo 
té osobě, která prodej 
doporučila? I když je to 
řadový zaměstnanec 
vlastníka licence!
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ON-LINE ŠKOLENÍ ZA 600 Kč / 30 minut

V nabídce máme také hromadná i individuální on-line školení, která 
jsou určená k výkladu méně rozsáhlých témat. Aktuální kurzy jsou 
vždy vypsané na našich stránkách.Výhodou této formy školení 
není jen cena a úspora času, ale také velká variabilita. 

Cena: 600 Kč bez DPH / 30 minut

Zajímá vás nějaká oblast DUELU a myslíte si, 
že by mohla zajímat i jiné? Nenašli jste na toto 
téma školení v naší nabídce? 
Neváhejte a zavolejte na naši linku školení 731 102 712, rádi 
operativně vytvoříme a nabídneme i nové typy on-line školení.

VIDEOKURZY ZDARMA

Letošní podzim sebou přináší novinku v podobě VIDEOKURZŮ, které jsme pro vás připravili. Jedná se nahrávky, 
které obsahem odpovídají klasickým hromadným kurzům k jednotlivým modulům programu DUEL.  
Lektor prochází daný modul a postupně učí posluchače s programem pracovat, zároveň vše názorně ukazuje přímo v DUELU. Videokurzy 
oceníte nejen v době „covidové“, ale také v případech, kdy vám například nevyhovují termíny vypsaných kurzů. Videokurzy si můžete pouštět 
opakovaně a dokonce i po částech tak, jak vám bude vyhovovat. Videokurzy jsou zdarma a naleznete je na našich www stránkách. 

Školení

Výhody sledování videokurzů

Ovládání DUELU (1h:06) Účetnictví v DUELU (5h:04) Mzdy v DUELU (3h:48)

K dispozici Vlastní tempo, Sledujete kdykoliv Kurzem provázejí Sledování je 
na YouTube možnost návratu podle svých potřeb zkušení lektoři zcela zdarma
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Daňové a účetní novinky 2020 / 2021 
Tradiční témata z daňové a účetní problematiky. Jubilejní desátý 
ročník oblíbeného semináře se ale bude premiérově konat 
prostřednictvím živého on-line streamu přímo do vašich zařízení.

Termín semináře
5. listopadu 2020 od 9:00 do 17:00 
6. listopadu 2020 od 9:00 do 13:00

Jednotlivé přednáškové bloky v délce cca 90 
minut, přestávky mezi bloky 15 minut.

Cena
2 490 Kč bez DPH 

Místo
on-line vysílání můžete sledovat kdekoli, kde 
je k dispozici internetové připojení – doma, 
v kanceláři nebo v hotelu ;-)

Situace ohledně pořádání hromadných akcí nám letos nepřeje, proto klasickou prezenční 
formu tradičního třídenního semináře s Ing. Ivanou Pilařovou nebudeme moci uskutečnit. 
Nicméně školení proběhne formou on-line živého vysílání, takže svou oblíbenou lektorku 
potkáte prostřednictvím obrazovek počítačů, notebooků nebo tabletů.

Legislativní seminář Ing. Pilařové on-line

Jak to bude probíhat? 
» Po zaplacení obdržíte e-mailem odkaz na webovou 

stránku, na které bude k dispozici on-line živé vystoupení 
Ing. Pilařové ze studia.

» Školení musíte sledovat přesně podle časového 
harmonogramu, z vysílání se nebude pořizovat záznam 
a zpětně tedy nepůjde zhlédnout. 

» Skripta obdržíte předem ve formátu PDF. 

Jak pokládat dotazy? 

„Své dotazy můžete během vysílání 
průběžně zasílat na skoleni@jezeksw.cz. 
Na začátku každého dalšího bloku se jim 
bude lektorka věnovat a zodpoví je,“
upřesňuje Gabriela Roučová,  
garant školení a seminářů Ježek software

Objednávejte se na www.jezeksw.cz/skoleni
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Představujeme nového partnera

Kdo jsme a jak jsme vznikli? 
Jsme ryze českou společností, která vznikla odhodláním party fajn 

lidí a dlouhodobých kolegů zkusit dělat věci jinak. Začátky sice 

nebyly jednoduché, ale vždycky jsme se drželi se dvou základních 

principů: „Jen ti opravdu nejsilnější přežijí“ a „Pokud děláš svou 

práci s radostí, srdcem a na plno, budeš mít vždy dveře otevřené“.

Samotný počátek naší společnosti se datuje do roku 2017, 

skutečně podnikat jsme ale začali až v roce 2018, kdy vznikla 

první divize společnosti zaměřená na služební a soukromé cesty 

a dále na všechny typy motivačních akcí (pro firemní zákazníky, 

jejich zaměstnance, dodavatele, prodejce), dále organizaci různých 

meetingů, konferencí a kongresů. Ve zkratce – korporátní cestovní 

kancelář. 

V relativně krátkém čase jsme rozšířili portfolio produktů, které 

i přes odlišnost oborů spojuje vždy osobitý přístup k našim 

zákazníkům.

A tak máme od září další divizi, tentokrát se zaměřením na 

externí vedení účetnictví, mzdové agendy, výkaznictví a daňového 

poradenství. A hlavně – jsme partnerem Ježek software pro 

ekonomický systém DUEL. 

Proč právě DUEL? 
Prostě proto, že ho od samého začátku používáme v cestovní 

kanceláři a je opravdu skvělý! V minulosti jsme používali produkt 

jedné velké globálního firmy, který uměl opravdu hodně, ale byl 

skutečně drahý. Celý systém jsme roky posouvali, napojovali 

na další systémy, vytěžovali z něj data a dále s nimi pracovali. 

V prostředí nově vzniklého Fubralandu jsme si ale podobný systém 

nemohli dovolit a hledali klasicky něco, co bude umět skoro to 

stejné, ale bude cenově dostupný. A tak jsme našli DUEL. Říkali 

jsme si, že prostě jen nějak začneme a potom případně systém 

změníme. Hodně rychle jsme ale pochopili, že DUEL v zásadě dobře 

splňuje to, co hledáme. A to i přesto, že podnikání v cestovním 

ruchu je hodně specifické, co se účetnictví, reportingu atd. týká. 

V DUELU vidíme budoucnost, a proto se této oblasti nově 

věnujeme jako poradci a partneři Ježek software. 

Pomáháme zákazníkům s různými oblastmi napojitelnými na 

DUEL, ať už půjde o plánování, reporting, CRM, personální agendu, 

agendu skladu nebo kompletní IT řešení na klíč, tedy servery, 

vzdálené přístupy prostřednictvím VPN atd. Klientům pomáháme 

i s vytěžováním dat z DUELU a jejich napojením na další systémy. 

A proč právě vedení účetnictví? 
Tady je odpověď hodně podobná. Jako malá začínající firma jsme 

si nemohli dovolit vlastní účetní oddělení, proto jsme v první fázi 

účetnictví outsourcovali. V průběhu času nás začaly oslovovat 

menší společnosti, jestli bychom jim nebyli schopni s účetnictvím 

pomoci, a tak jsme v plné míře rozjeli i účetní část a samozřejmě 

ji doplnili o systém DUEL, který naši zákazníci mají a používají. 
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Představujeme nového partnera
Postaráme se vám o celou účetní a daňovou agendu, zpracujeme 

mzdy, vyřešíme za Vás personalistiku, nastavíme reporting pro 

vedení a poradíme i v dalších oblastech manažerského účetnictví. 

Rádi pomůžeme jak začínajícím živnostníkům a start-up firmám, 

tak velkým společnostem. 

Na jakých principech naše firma stojí?
» Fubraland stojí na těch nejlepších lidech v oboru, které práce

baví a je jejich koníčkem.

» Respektujeme, že každá společnost je jiná a každý klient
jedinečný. Proto přizpůsobujeme naši práci každému na míru
s ohledem na jeho zájmy. Nehledíme na velikost či obchodní
zaměření klientů. Služby poskytujeme tak, abyste se na ně
mohli spolehnout a věnovat se pouze svému podnikání.

» Vždy jsme klientům k dispozici 24/7 (česky a anglicky),
sledujeme aktuální legislativní změny a ochotně se postaráme
o jakýkoliv požadavek.

» Naším cílem je nabízet profesionální služby postavené
na poradenství, úsporách klientům, kvalitní obsluze
a fair play.

Detailní informace, co všechno umíme a s čím vám můžeme 

pomoci, najdete na našich stránkách www.fubraland.cz. 

Pro všechny dotazy je vám k dispozici náš vedoucí konzultant, 

Boris Plaňanský (boris.planansky@fubraland.cz a 602 530 551), 

který se Vám bude rád věnovat. 

Kvíz na závěr
A na závěr jsme si pro Vás připravili kvíz o zajímavé ceny. 

Pro možnost účastnit se slosování stačí do 11. listopadu 2020 

odpovědět na emailovou adresu boris.planansky@fubraland.cz 

na následující otázky:

1. Jak se jmenuje firma, která je naším nadnárodním partnerem

v cestovní oblasti?

2. Jméno našeho IT specialisty?

3. Název servisního balíčku, který znamená jednorázovou

spolupráci na konkrétním produktu?

4. Tipněte si, jaký dopravní prostředek má nejradši náš vedoucí

konzultant Boris Plaňanský (nesoutěžní otázka).

Správné odpovědi budou zařazeny do slosování o rekondiční pobyt 

v Mariánských lázních (Centrální lázně nebo Maria Spa) na 2 noci a 

brunch pro 2 osoby v restauraci Mlýnec (Novotného lávka, Praha). 
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Změny na portálu a nefunkční komunikace s ČSSZ - aktualizace DUEL 16.1.2.10370

Asi nikdo nepochybuje, že legislativní smršť pro nejbližší období (schválená i plánovaná) si vyžádá 
od našich programátorů nemalé úsilí. Řešit se bude dovolená na hodiny, pravděpodobně kurzarbeit, 
možná zrušení superhrubé mzdy, řada nových formulářů a mnoho dalšího.

ČSSZ k 17. 9. 2020 ukončila provoz 
adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz 
a nahradila je adresou epodani.cssz.cz. 
Současně byl změněn SSL certifikát,  
kterým je tato adresa zabezpečena, nově se 
používá důvěryhodný certifikát „GeoTrust EV RSA CA 2018“. Protože v důsledku 
těchto změn přestaly fungovat i stávající aparáty pro podávání Přehledů 
a stahování eNeschopenek, bylo nutné reagovat. Změny v komunikaci vyřešila 
aktualizace s označením 16.1.2.10380. Všem registrovaným uživatelům DUELU 
16.x.x jsme info o nové verze rozeslali prostřednictvím oznámení.

Co chystáme do DUELU verze 17 pro rok 2021?

Přesto bychom nechtěli, aby nová verze pro rok 2021 byla jen 
reakcí na legislativu a obsahovala pouze „vynucené“ změny. 
Stejnou měrou tedy pracujeme i na novinkách, které program 
posouvají dále, a také na námětech od vás, uživatelů.  
Práce se snažíme rozložit do všech modulů, např. v účetnictví se 
můžeme těšit na kompletní podporu platebních kalendářů (tedy 
zadání dokladu bez vlivu na daň z přidané hodnoty a automatické 

„Doporučujeme zkontrolovat, zda 
používáte nejnovější verzi a pokud 
ne, tak aktualizaci nainstalovat!“
doporučuje Mgr. Pavel Löffler, vedoucí vývoje DUELU

Technické okénko do DUELU

doplňování data DPH podle data platby) nebo na kase ve skladech 
na podporu komunikace s platebními terminály (aby bylo možné 
externě naprogramovat/nakonfigurovat spojení prakticky 
s libovolným hardware). Aktualizovali jsme i kompletní vývojové 
prostředí a reportovací aparát, což přineslo řadu drobných 
vylepšení nejen vývojářům, ale promítne se i do programu pro příští 
rok.

„Děkujeme za vaše připomínky a náměty a těšíme se, že nová verze vám bude sloužit 
zase o něco lépe,“

říká Mgr. Pavel Löffler, vedoucí vývoje DUELU.
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 Klient fakturuje Účetní účtuje
 v DUELU  ve STEREU
Pokud potřebujete naopak dostat data závazků a pohledávek 
z DUELU do STEREA, postupujte takto:

1. V agendě Závazky a pohledávky vyberte záznamy a přepněte 
se v hlavním menu na záložku Přenosy dat. 

2. Spusťte operaci Export a zvolte formát CSV. Během operace 
dojde k uložení exportovaného souboru.

3. Soubor můžete adresátovi odeslat e-mailem nebo předat 
na flashdisku.

4. Ve STEREU pomocí speciálního programu, který je zatím 
zakázkový, proběhne načtení souboru CSV do Závazků 
a pohledávek ve STEREU. 

„Tento pomocný importní program je 
pro aktuální verzi placený. V nové verzi 

STEREO pro rok 2021 bude již jeho 
standardní součástí. Potřebujete-li data 
přenášet už nyní, objednejte si převodní 

program čísle na 487 522 864,“
říká Mgr. Pavel Löffler, vedoucí vývoje DUELU.

 Klient fakturuje Účetní účtuje
 ve STEREU v DUELU
Z agendy Závazky a pohledávky v modulu Účetnictví můžeme 
přenášet libovolné záznamy, z kancelářské a skladové fakturace 
pak faktury vystavené. Zvolte tedy jeden z těchto postupů: 

» Účetnictví / ZaP / Export, import ZaP / Jiné formáty. 
Zde nejprve proveďte nejprve Výběr ZaP pro export a pak je 
volbou Export / Export ZaP pro DUEL uložte do souboru.

» Kancelář / Tiskopisy / Fakturace / Archiv / Faktur a dobropisů.
Zde pomocí F8 vyberte záznamy pro export a následně je 
volbou F10 / Export pro ZaP DUEL uložte do souboru.

» Sklady / Evidence / Fakturace / Archiv / Faktur a dobropisů.
Zde pomocí F8 vyberte záznamy pro export a následně je 
volbou F10 / Export pro ZaP DUEL uložte do souboru.

Vytvořený soubor zkopírujeme na flashdisk, zašleme e-mailem 
nebo jinak doručíme příjemci s programem DUEL. 

Jak tato data importovat do programu DUEL?
Na řadu přichází partner s programem DUEL. V modulu Účetnictví 
otevřeme agendu Závazky a pohledávky. V menu zvolíme Přenosy 
dat a operací Import dat ze STEREO (DOS) data načteme

Příjemným bonusem je, že pokud je vyplněn nový dodavatel resp. 
odběratel, automaticky se pořídí do duelího Adresáře firem.

 >>  >>

DUEL a STEREO spolu chytře spolupracují
Jste účetní kancelář, používáte DUEL a máte klienty s programem STEREO? Nebo jste naopak 
externí účetní s programem STEREO a vaši klienti používají modernější DUEL? 
Obáváte se, že vás čeká pracné ruční přepisování dokladů, které byly vytvořeny vaším partnerem ve druhém software? Můžete zůstat klidní! 
Spolupráce rozhodně nemusí váznout. Naprogramovali jsme můstky, které umožňují vzájemné exporty a importy vybraných dokladů.



Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Orseo mobilní sklad
Mobilní čtečky čárových kódů spolupracující s informačním systémem DUEL

Orseo mobilní sklad je optimalizovaný výhradně pro informační systém DUEL. Jedná 
se o komplexní online i offline řešení pro čtečky čárových kódů. Umožnuje obsluhovat 
veškeré skladové procesy – příjmy, fakturaci, maloobchodní prodej, převody, inventury 
a expedici zboží. Dokáže pracovat jak on-line přímo s aktuální databází skladu, tak 
off-line např. v externích skladech bez stálého připojení k DUELu.

Team Update s.r.o. 
Telefon: +420 777 549 548  •  orseo@orseo.cz  •  www.orseo.cz

Jednička v doplňkových službách pro DUEL

Orseo mobilní sklad

» Aplikace určena výhradně pro zefektivnění a zjednodušení práce s DUELem.
» Přihlašování uživatelů pro vstup do terminálu pod jménem a heslem.
» Množství nastavení pro individuální přizpůsobení konkrétnímu provozu.
» Lze nastavit veškeré číselníky, které souvisí s provozem modulu Sklad.
» Zobrazení aktuálních informací o položce z agendy Položky na skladě.
» Možnost přiřazení fotografií do Katalogu položek.
» Podpora šarží včetně případného data expirace a podpora výrobních čísel.
» Plnohodnotná práce s prodejními cenami, individuálními slevami i ceníky.
» Vytváření dokladů s cizí měnou, volitelné číselné řady, možnost členění na

střediska, výkony, zakázky, vazby mezi doklady.
» Okamžité odeslání dokladu po jeho dokončení do systému DUEL.
» Tisk různých štítků v několika formátech na kotoučové tiskárně.
» Obsahuje Příjemky, Skladové operace, Inventury, Výrobu, Kasu

(Maloobchodní prodej), Fakturaci, Objednávky přijaté i vystavené,

Expedici fakturace, Expedici objednávky přijaté, Naskladnění objednávky 
vystavené, Naskladnění příjemky, Reklamace, Evidenci drobného majetku,  

Pozice, Informace o položce, Načtení obrázku vyfoceného čtečkou do 

Katalogu položek, Úpravu EAN kódu položky v Katalogu položek.

Aplikaci je možné individuálně 
přizpůsobit. Pokud jste nenalezli 

operaci, kterou potřebujete, prosím 
kontaktujte nás, my Vám ji do  

zařízení přidáme.

Ta
to

 s
tr

án
ka

 je
 re

kl
am

ou
 s

po
le

čn
os

ti 
Te

am
 U

pd
at

e 
s.

r.o
.

16  |  OSTNÁČ  3/2020 Ekonomické  systémy  DUEL  a  STEREO  pro  účetní  a  podnikatele




