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Deník Profi letos oslavil 25 let od 
uvedení jeho první verze. Došlo 
k tomu na veletrhu Invex v Brně, 
což byla tehdy velmi populární 
přehlídka všeho, co se týkalo 
výpočetní techniky. Deník Profi 
navazoval na Deník Classic, který 
byl na trhu od začátku 90. let. 
Přinesl řadu významných novi-
nek, jako např. částečné úhrady 
dokladů, jejich automatické 
zaúčtování a odúčtování a mnoho 
dalšího. Všechny funkce, které 
se tehdy zdály tak revoluční, jsou 
dnes naprostou samozřejmostí 
a neumíme si bez nich práci 
v programu představit.
Když se podívám zpět a srovnám 
původní a současný program, 
rozdíl je obrovský. Jednoduchost 
v ovládání zůstala zachována, 
výrazně se ale zkomplikovala 
legislativa. Narostlo množství 
různých výkazů, kontrol, hlášení 
a to nemluvím o problematice 
EET. Celkově se nám podnikání 
komplikuje a i když politici mluví 
o zjednodušování a úlevách, 
opak je pravdou. Nejlepším 
důkazem je postavit vedle sebe 
první a zatím poslední Deník 
Profi a srovnávat ...
Přemýšlel jsem co nového do 
verze pro rok 2019 přidat, čím 
těch 25 let jeho existence oslavit. 
Nějakou „pecku“, která by hodně 
zjednodušila práci a trochu ubrala 
toho otravného, co se na nás 
v posledních letech valí. Když 
jsem uvažoval nad tím, co při 
vedení daňové evidence nejvíc 
nenávidím, tak je to účtování 
uhrad z bankovních výpisů. 
Chodí měsíčně a pohybů je na 
nich opravdu hodně. 
Import výpisu z homebankingu 
jsem do programu zabudoval již 
před léty, problém ale byl, že tuto 
službu poskytovaly jen některé 
banky, každá měla jiný formát 
dat a často to bylo za příplatek. 
Dnes už je ale situace naštěstí 
jiná. Výsledkem mého snažení je 
zcela nová evidence bankovních 
výpisů, do které se elektronické 
výpisy ukládají a odkud je možné 
provádět jejich ruční úhrady 
nebo případné odúčtování. 
Kromě toho do programu přibyla 
řada dalších vylepšení, jejichž 
stručný popis najdete v tomto 
článku a podrobnější informace 
pak na našich stránkách.

Automatické zaúčtování 
bankovních výpisů
Import elektronických výpisů byl 
v programu už dříve, kdybych 
ho jen aktualizoval, žádné velké 
ulehčení práce by to nebylo. 
Proto v programu najdete zcela 
novou evidenci bankovních 
výpisů, do které se načtené úhra-
dy ukládají. Program hned při 
zahájení importu kontroluje, jestli 
výpis, který načítáte patří k účtu, 
který je v programu evidován a 
jestli už nebyl importován dříve. 
Vyloučí se tak možné chyby. 
Je samozřejmé, že evidenci výpi-
sů je možné otevřít ke každému 
evidovanému bankovnímu účtu.
Pro import výpisů jsem zvolil 
formát ABO, který je u našich 
bank standardizovaný. Program 
prochází jednotlivé pohyby, které 
na výpisu najde a snaží se k nim 
najít odpovídající přijaté nebo 
vydané doklady. Vodítkem mu 
k tomu je variabilní symbol. 
Pokud najde, provede automa-
tické zaúčtování. Pokud ne, je to 
na Vás. Ale protože to budete 
provádět z evidence výpisů 
najetím na konkrétní úhradu, 
je to velmi jednoduché a rychlé. 
Samozřejmě je k dispozici i zpět-
ný chod (odúčtování úhrady). 
Při ručním zaúčtování úhrad mů-
žete vyhledávat doklady dle 
daňového dokladu, variabilního 
symbolu nebo data plnění, samo-
zřejmě je možný i přímý zápis do 
peněžního deníku. Částka, datum 
platby a číslo účetního dokladu 
se načte z výpisu, při zápisu do 
peněžního deníku volíte jen klíč, 
u přijatých a vydaných dokladů 
proběhne vše automaticky.
V návaznosti na automatické 
zaúčtování bankovních výpisů 
byla upravena i evidence odbě-
ratelských faktur. Nově je možné 
zadat číslo variabilního symbolu 
odlišné od čísla faktury. V přípa-
dě, kdy zákazníkovi vystavujete 
proforma fakturu a po její platbě 
daňový doklad k přijaté platbě, 
je totiž potřeba u daňového 
dokladu uvést jako variabilní 
symbol číslo proforma faktury. 
Jen tak se totiž platba proforma 
faktury při automatickém zaúč-
tování výpisu spáruje s daňovým 
dokladem k přijaté platbě.

Dvě čísla účtu na fakturách
Další novinkou je možnost 
tisknout na faktuře dvě čísla účtu 
dodavatele. Úprava byla inspiro-
vána přáním uživatele programu 
JAPO, který potřeboval vytisknout 
fakturu, na které budou současně 
uvedeny účty pro platby v Kč 
a pro platby v Eurech. Fakturuje 
totiž odběratelům, kteří předem 
neví, v jaké měně budou fakturu 
platit. Doklad je samozřejmě vy-
staven v korunách a jeho celková 
hodnota je přepočtena na Eura. 
Odběratel si pak vybere, na který 
účet zaplatí. První účet se vždy 
tiskne v českém formátu, druhý 
vždy jako IBAN + BIC. 
Tisk faktur se dvěma účty doda-
vatele je samozřejmě volitelný. 
K dispozici je nový formulář, 
který tuto úpravu obsahuje. 
Pokud postačí vytisknout fakturu 
s jedním účtem, budete využívat 
dosavadní formuláře. 

Další změny v programu
Novinek je opravdu hodně, proto 
je zde vyjmenuji jen heslovitě: 

•	Výrazné	přepracování	proble-
matiky	přenosu	daňové	povin-
nosti.	Nově	je	řešena	tak,	aby	
počet	druhů	plnění	podléhají-
cích	PDP	nebyl	omezen.

•	Aplikace	zásad	GDPR	do	
programu	Deník	-	možnost	vy-
mazat	údaje	o	firmě	z	adresáře	
při	jejím	zachování	pro	plnění	
daňových	povinností,	zjištění	
firem	s	nevykrytými	zakázkami	
s	návazností	na	převod	do	dal-
šího	roku,	nastavení	souhlasu	
se	zpracováním	osobních	dat.

•	Možnost	exportu	fakturova-
ných	položek	do	formátu	CSV	
a	následně	do	Excelu.

•		Úprava	v	přiznání	k	DPH	-	změ-
na	v	zadávání	a	kontrole	správ-
nosti	zálohového	koeficientu.

•	Řada	dalších	úprav	a	vylepšení	
v	zadávání	údajů	(např.	jedno-
duchý	převod	textu	na	hůlkové	
písmo	v	názvech	firmy)	a	tis-
kových	sestavách	(např.	tisk	
dodacího	listu	bez	cen).

•		Nový	způsob	zaúčtování	para-
gonů	do	vydaných	dokladů.

•	Vylepšení	funkce	obnovení	
indexů	v	programu	Asistent.

Vážení	uživatelé	programů	JAPO,	

máme	za	sebou	rok,	který	před	
nás	kladl	řadu	nových	výzev	
a	složitých	situací,	na	které	jsme	
museli	velmi	rychle	reagovat.	
V	něčem	nám	ulehčil	(odložení	
třetí	a	čtvrté	vlny	EET),	v	něčem	
naložil	(např.	problematika	GDPR).	

U	nás	ve	firmě	se	k	tomu	přidala	
kulminace	zdravotních	problémů	
Ing.	Kolínka,	kterého	mnozí	znáte	
jako	autora	programu	Konto.	
Abych	mu	pomohl	lépe	skloubit	
léčení	s	plněním	pracovních	
povinností,	dohodli	jsme	se,	
že	se	bude	nadále	zabývat	pouze	
programy	Konto	a	Komunikátor.	

Podporu	a	objednávky	aktualizací	
k	programům	Deník,	Mzdy,	Sklad	
a	Pokladna	řeším	výhradně	já.

Věřím,	že	toto	rozdělení	péče	
o	Vás	uživatele	přispěje	k	dalšímu	
zkvalitnění	a	zrychlení	našich	
služeb.	Vždy	je	lepší	být	v	přímém	
kontaktu	s	autorem	programu,	
než	jen	něco	zprostředkovávat.	
Žádný	dotaz	nebo	přání	se	díky	
tomu	neztratí,	vše	bude	vyřešeno	
přímo	odpovědnou	osobou.

I	když	byl	letošní	rok	velmi	
náročný,	na	množství	novinek	
v	programech	Deník,	Mzdy,	Sklad	
a	Pokladna	to	samozřejmě	vliv	
nemělo.	Je	jich	více	než	jindy	
a	řada	z	nich	byla	inspirována	
vašimi	náměty.	Jsem	za	ně	velmi	
vděčný	a	budu	rád,	když	si	je	ani	
v	budoucnu	nebudete	nechávat	
pro	sebe.	Pomůže	to	nejen	vám,	
ale	i	ostatním	uživatelům.	

V	tomto	čísle	JAPO	NEWS	najdete	
popis	jen	toho	nejdůležitějšího,	
co	programy	Deník	Profi	a	Mzdy	
Profi	pro	rok	2019	obsahují.	
Podrobnější	informace,	včetně	
novinek	v	dalších	programech	
a	návodů	ve	formátu	PDF,	najdete	
na	adrese	http://www.japo.cz.	

Blíží	se	konec	roku,	proto	mi	
dovolte,	abych	nám	všem	popřál	
pevné	nervy	v	předvánočním	
shonu,	krásné	prožití	vánočních	
svátků	a	vše	nejlepší	do	roku	2019.	

Ing.	Jaroslav	Pochylý



Nové	verze	Deníku,	Mezd,	Skladu	
Profi	a	Pokladny	pro	rok	2019	mů-
žete	objednávat	ihned,	k	dispozi-
ci	budou	od	1.	prosince	2018.	
Nejjednodušší	je	využít	formulářů	
z	programu	Asistent 2019,	který	
si	můžete	stáhnout	ze	stránek	
http://www.japo.cz.
Objednávkové	formuláře	můžete	
vytisknout	a	poslat	poštou,	nebo	
exportovat	do	PDF	a	poslat	mailem	
na	pochyly@japo.cz.
Pokud	dáváte	přednost	telefonu,	
volejte	na	číslo	777 161716.	
Při	objednávce	budete	požádáni	
o	sériová	čísla	programů,	které	
používáte.	Najdete	je	v	levém	hor-
ním	rohu	obrazovky	programu.
Upgrade	Konta	nebo	síťového	
Skladu	je	nutné	objednat	přímo	
u	ing.	Kolínka	(tel.	777	187536)
Máte-li	sjednáno	automatické	
zasílání	změn,	dostanete	upgrade	
pro	rok	2019	v	průběhu	prosince.

Součástí programu je také kvalitní podpora
Kromě vývoje a prodeje vlastních 
programů se zabývám také pro-
dejem programů jiných výrobců. 
Díky tomu také mám zkušenosti 
s jejich službami a podporou.
Nevím, jak jste na tom vy, ale to, 
s čím se setkávám já, je často 
tragédie. Pro zákazníky není 
vyčleněna žádná hot-line, když 
něco potřebují, musí se obrátit 
na svého prodejce (např. na mě) 
a já pak písemně na e-mail 
podpory. Odpověď  přijde většinou 
do 24 hodin, že něco spěchá, 
nikoho nezajímá. O nějakých 
úpravách v programu si uživatelé 
mohou nechat jen zdát. A to teď 
nemluvím o žádné malé firmičce 
ale o velké společnosti a není 
to bohužel jediný příklad tohoto 
druhu, se kterým jsem se setkal.

To u programů JAPO je situace 
odlišná. Máte možnost mluvit 
přímo s autorem příslušného 
programu, který se vaším pro-
blémem vždy zabývá a snaží se 
jej vyřešit k plné spokojenosti.
Velmi oblíbenou službou je dnes 
vzdálený přístup pomocí pro-
gramu TeamViewer, který mi 
umožní pracovat přímo s vaším 
programem a zaškolit vás nebo 
vyřešit problém operativně a bez 
nutnosti někam cestovat.
Již od uvedení prvního Deníku 
na trh uživatele vybízím, aby mi 
své náměty a připomínky sdě-
lovali. I při největší fantazii totiž 
nemohu odhadnout vše, k čemu 
v reálném provozu dochází. 
Pokud je námět použitelný 

pro všechny uživatele, doplním 
jej do programu přirozeně zdarma. 
Někdy od vás ale přichází po-
žadavky, které jsou nepřenosné 
ale pro vás mohou být velmi 
důležité. Tyto vám také rád do 
programu doplním, už je to ale 
za úplatu. Nemusíte se bát, že by 
vás to zruinovalo, rozsah úprav 
a jejich cenová náročnost mohou 
být vždy dohodnuty předem. 
Nesmím zapomenout ani na 
asistenci s vedením daňové 
evidence a mezd, pomoc se 
sestavováním a odevzdáváním 
výkazů nebo s celkovým vedením 
těchto agend. Jedná se samo-
zřejmě o placenou službu, jejíž 
rozsah je možné přizpůsobit 
vašim potřebám a přáním. 

Už	dávno	nestačí	aktualizovat	
programy	jen	jednou	ročně.	
K	důležitým	změnám	dochází	
průběžně	a	je	ve	vašem	zájmu	
abyste	je	měli	stále	aktuální.	
V	případě	předplaceného	staho-
vání	získáváte	možnost	instalovat	
si	všechny	změny	v	programech	
až	do	konce	února	dalšího	roku.	
U	automatického	zasílání	kromě	
toho	dostanete	4	x	ročně	také	CD.		
Objednávkové	formuláře	pro	au-
tomatické	zasílání	změn	poštou	
nebo	předplacené	stahování	
změn	z	internetu	najdete	v	pro-
gramu	Asistent 2019	(v	Hlavním	
menu	pod	položkou	Registrace	
a	aktualizace).
Pokud	dáváte	přednost	telefonu,	
volejte	na	číslo	777 161716.	
Předplacené	aktualizace	Konta 
nebo síťového Skladu	je	nutné	
objednat	samostatně	přímo	
u	ing.	Kolínka	(tel.	777	187536).

Předplacené upgrady

Objednávka upgrade

O bj e d n á v k y  a k t u a l i z a c í  p r o  r o k  2 019  d o r u če n é  d o  21.  p r o s i n c e  2 018  j s o u  c e n ov ě  z v ý h o d n ě ny  !

Novinky ve Mzdách Profi pro rok 2019
Velké množství změn najdete 
také v nové verzi Mezd Profi pro 
rok 2019. Jako vždy jsou v nich 
obsaženy úpravy vynucené aktua-
lizací platné legislativy. O nich se 
zmíním jen okrajově. Zajímavější 
jsou funkční vylepšení:

Proplácení prvních tří dnů 
pracovní neschopnosti
Jak už jistě víte, od července 
roku 2019 by měla začít platit 
právní úprava, při které se budou 
zaměstnancům proplácet i první 
tři dny PN. Mzdy Profi 2019 jsou 
na tuto úpravu již připraveny, 
přímo v kartě pracovní neschop-
nosti najdete přepínač, kterým 
nastavíte, jestli se první tři dny 
budou nebo nebudou proplácet. 
Až nová úprava skutečně vstoupí 
v platnost, bude toto nastavení 
probíhat automaticky.

Tisk výplatních pásek 
na speciální papír
Zavedení GDPR si vyžádalo 
nový způsob tisku a předávání 
výplatních pásek zaměstnancům. 
Všude tam, kde neputují výplatní 
pásky k zaměstnancům přímo od 
mzdové účetní nebo tam, kde je 
potřeba zajistit, aby si pracovníci 
neviděli do svých výplat, bylo 
potřeba zabezpečit novou formu 
jejich tisku. Samozřejmě se nabí-
zela možnost výplatní pásky po 
vytištění vkládat do obálek, ale to 
je pracné a nákladné. Nejlepším 
řešením se ukázal tisk výplatních 
pásek na speciální papír.
Máte-li platební kartu, banka vám 
k ní posílala PIN. Ten dnes chodí 
ve speciální obálce, která má per-
forované kraje. Ty stačí odtrhnout 
a uvnitř je lístek s PINem. 
Podobný speciální papír existuje 
i pro tisk mzdových listů. 
Jedná se o tabelační papír, 
který se vkládá do jehličkových 
tiskáren. Není jej tedy možné 
použít s tiskárnou inkoustovou 

nebo laserovou. Jedna strana A4 
obsahuje výplatní pásky dvou 
pracovníků. Po vytištění všech 
pásek mzdová účetní odtrhne 
první kopii, kterou si založí. 
Druhou kopií jsou vlastně obálky, 
na kterých je vidět pouze záhlaví 
(jméno pracovníka apod.). 
Vlastní výplatní páska je ukryta 
uvnitř. Díky připraveným perfora-
cím je možné obě kopie snadno 
rozdělit na jednotlivé výplatní 
pásky. Veškerá příprava těchto 
výplatních pásek je rychlá, splňu-
je všechny náležitosti GDPR a je-
dinou podmínkou její realizace 
je vlastnictví jehličkové tiskárny 
a použití speciálního papíru.
Program dokáže vytisknout na 
speciální papír výplatní pásku 
nebo podrobný mzdový list. 

Povinný podíl
Povinnost zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením (OZP) 
se vztahuje na zaměstnavatele, 
kteří zaměstnávají v průměrném 
ročním přepočteném počtu více 
než 25 zaměstnanců. Výše povin-
ného podílu osob se zdravotním 
postižením (PPOZP) z celkového 
počtu zaměstnanců pak činí 4 % 
Program Mzdy Profi nyní obsahu-
je výpočet průměrného přepočte-
ného počtu zaměstnanců a z něj 
pak povinného podílu osob se 
zdravotním postižením. Protože 
se jedná o poměrně složitou 
problematiku, bylo nutné do 
programu doplnit několik nových 
statistických mzdových klíčů 
a řadu nastavení jak do karty pra-
covníka, tak do mzdových listů. 

Hromadný export příkazů 
k úhradě do formátu ABO
Řada z vás používá automatické 
vytvoření příkazů k úhradě ke 
mzdovým platbám a následně je 
importuje do svého internetban-
kingu (homebankignu) elek-
tronicky. Pokud má firma větší 

množství zaměstnanců, vytvoří 
se také více příkazů k úhradě. 
Původní verze pak ke každému 
příkazu vytvořila jeden elektro-
nický příkaz ve formátu ABO. 
To mohlo obsluhu při importu 
do internetbankingu (homeban-
kingu) zbytečně zdržovat. Proto 
nová verze programu přichází 
s úpravou - pokud spustíte export 
příkazu do formátu ABO na 
některém z příkazů zpracovaných 
v jedné dávce, výsledný elektro-
nický soubor bude vytvořen ze 
všech těchto příkazů. Místo např. 
deseti souborů ve formátu ABO 
tak budete podávat jen jeden. 
Celá funkce je automatická a není 
potřeba nic nastavovat.

Třídění pracovníků dle jména
V aktualizačním menu evidence 
zaměstnanců bylo zatím možné 
listovat v seznamu pracovníků se-
řezeném dle rodného čísla. Nově 
je možné klávesou F7 přepnout 
na třídění podle jména. 
Po odchodu z evidence zaměst-
nanců se třídění opět vrátí na 
původní variantu dle rodného 
čísla. Klávesa F7 slouží jako 
přepínač mezi oběma možnostmi. 
Tato změna zjednoduší práci 
s programem u firem s větším 
počtem zaměstnanců.

Další změny v programu
Jako každý rok, i letos dochází 
ke změnám v parametrech mzdo-
vých výpočtů:
•	Nová	výše	maximálního	vymě-

řovacího	základu	soc.	pojištění.
•	Nové	výše	redukčních	hranic	

pro	výpočet	denního	vyměřova-
cího	základu	a	náhrad	poskyto-
vaných	po	dobu	nemoci.

•	Nové	kalendáře	(plánování	
směn,	počty	pracovních	dnů).

•	Nová	výše	minimální	mzdy.
Nesmím zapomenout ani na im-
plementaci zásad GDPR v rámci 
volitelného balíčku GDPR.

Jednou	z	výrazných	novinek,	
které	začaly	platit	v	roce	2018,	
bylo	nařízení	GDPR	(ochrana	dů-
ležitých	osobních	dat).	K	tomuto	
tématu	jsem	připravili	balíček,	
který	do	Deníku,	Skladu	a	Mezd	
doplňuje	řadu	nových	funkcí	
(např.	anonymizaci	citlivých	údajů,
automatickou	minimalizaci	údajů	
v	adresáři	firem,	sledování,	které	
firmy	vám	poskytly	souhlas	se	
zpracováním	dat,	...).	Kromě	toho	
je	součástí	i	podrobný	návod	jak	
GDPR	zavést	do	firemní	praxe	
a	vytvořit	vnitropodnikovou	
směrnici).	Pokud	potřebujete	GDPR	
řešit	a	balíček	zatím	nemáte,	
můžete	si	jej	objednat	současně	
s	upgrady	pro	rok	2019.	

Balíček GDPR


