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ANKETA O SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

BŘEZEN 
Bývávalo, že měsíc březen 
byl označován jako měsíc 
knihy. Poprvé se akce 
uskutečnila v roce 1955 pod 
pod záštitou Ministerstva 
kultury a Svazu Českoslo-
venských spisovatelů s cílem 
dostat knihu ke čtenářům i 
do nejodlehlejších koutů naší vlasti.  

Od roku 1998 byl tento měsíc po deset let v České republice 
věnován rovněž internetu. Bylo to v době, kdy u nás ještě 
nebyl internet rozšířen a povědomí o něm mezi laickou 
veřejností bylo minimální. A tak jako kdysi probíhaly v měsíci 
knihy kampaně, aby děti více četly, tak nyní probíhaly 
kampaně s cílem upozornit na význam nového fenoménu, 
který zakrátko všemožně ovlivní život společnosti. 

Hned během prvního ročníku se zrodila tradice konferencí 
Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), která časem 
přerostla na akci s více než dvěma tisíci účastníky ze dvou 
desítek zemí. Na 21. ročníku této konference v roce 2018 získal 
tradiční cenu Český zavináč tým Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv za realizaci projektu eRecept. Letošní 24. ročník 
konference ISSS se 
uskuteční v květnu v králo-
vehradeckém Aldisu. 

To byla historie. Dnešní děti ví často dříve a lépe, co je to 

internet, než co je to tištěná kniha. ☹ Internet se stal 
zdrojem poučení i zábavy. Nabízí nepřeberné množství 
informací a v podstatě každý si zde může najít to, co ho zajímá, 
a případně kontaktovat lidi se stejnými zájmy. A pokud nelze 
nějakou specifickou komunitu najít, není nic jednoduššího, než 
si ji na internetu vytvořit. Dnes k tomu nejsou zapotřebí žádné 
speciální „ajťácké“ znalosti, jako kdysi při tvorbě prvních 
webových stránek, blogů a diskuzních skupin. 

Právě potřeba čtenářů bezprostředně reagovat na zveřejněné 
příspěvky a vyjadřovat se k příspěvkům dalších účastníků vedla 
k vývoji nástrojů pro jednodušší vytváření a správu komunit. 
V průběhu pár let vzniklo hned několik platforem, které svým 
členům umožňují sdílet svůj profil a komunikovat navzájem. 
Souhrnně je nazýváme sociální sítě, jsou jich desítky a to 
počítáme jen ty největší s více než sto milióny uživateli.  

Ta vůbec největší sociální síť, Facebook, se pyšní více 
než dvěma a půl miliardami aktivních uživatelů 
měsíčně, z nichž tři čtvrtiny se přihlásí ke svému účtu 
každý den a průměrně tu stráví 38 minut. Ani uživatelé 

v České republice nezůstávají 
pozadu a účet na Facebooku 
má 5,2 milionu uživatelů.  

Věhlas Facebooku je i jeho 
zkázou. Síť je zahlcena 
komerčními nabídkami a to 
nejen placenou inzercí, ale i 
firemními profily různých 
společností. Věc jde tak 
daleko, že existují i firmy, 

které za úplatu vytváří kladné hodnocení, lajkují a přihlašují 
fiktivní profily ke sledování příspěvků kohokoliv, kdo zaplatí.  

Rozsah Facebooku láká i nejrůznější existence, grafomany a 
hlasatele čehokoliv k psaní příspěvků s nadějí, že z velkého 
počtu nejrůznějších uživatelů si alespoň někdo článek přečte. 
Jak se vyjádřil jeden z uchazečů o zaměstnání v naší 

společnosti: Je to žumpa. 😊 To je také důvodem neochoty 
některých firem se zde prezentovat. Dávají přednost 
serióznějším cestám. 

Další největší sociální sítí na světě je WhatsApp 
používaná především na mobilních telefonech. 
Tuto sociální síť sice vlastní také Facebook, ale 
jedná se o samostatnou obchodní značku, jejíž 
aplikaci používají na celém světě dvě miliardy lidí. 
Výhodou je, že aplikace a používání sítě je vázáno na konkrétní 
telefonní číslo. Eliminuje to tak anonymní přispěvatele, ale 
současně znemožňuje, abyste libovolně sledovali cizí příspěvky 
a zapojovali se do různých skupin. Administrátor skupiny musí 
znát váš telefon a předem vás přijmout. 

Další sociální sítí je i v Čechách oblíbená 
YouTube. Tato síť je primárně určená ke 
sdílení videosouborů, jako jsou klipy 
k různým filmům nebo hudebním koncertům. 

Hodně vyhledávanou částí videotéky jsou instruktážní videa. 
K tomuto účelu má na YouTube svůj kanál i naše společnost.  

Je zajímavostí, že zatímco uvedení Facebooku na český trh 
vedlo k úpadku až zániku původních českých sociálních sítí jako 
byly Xchat.cz nebo Lide.cz, tak YouTube neohrozila českou síť 

pro filmové fanoušky ČSFD.cz. 😊 

Zajímá nás váš názor. Zúčastněte se naší ankety na webu 
(www.apatykaservis.cz/anketa-o-socialnich-sitich/) či klikněte 

Na vaše odpovědi se budeme těšit nejpozději do 30. dubna 
2022 a jako obvykle odměníme každého respondenta. 

„Na sociálních sítích lidi bavte, 
informujte, nabídněte něco 
užitečného. Když nic takového 
nemáte, raději mlčte, nebo tam 
vůbec nechoďte. Jen vám to uškodí.“ 

Avinash Kaushik, výzkumník a analytik u společnosti Google       

http://www.apatykaservis.cz/
mailto:obchod@apatykaservis.cz
http://www.apatykaservis.cz/anketa-o-socialnich-sitich/
http://www.apatykaservis.cz/anketa-o-socialnich-sitich/


 

PIKTOGRAMY 
Piktogramy jsou starší než egyptské hieroglyfy. 
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dy jste se naposledy setkali s piktogramem? 
Myslíte, že na letišti či nádraží? Ale piktogramy 
nás provází na každém kroku. Podle definice je 
piktogram grafický znak znázorňující pojem nebo 
sdělení obrazově. K jeho nesporným výhodám 

patří srozumitelnost a rychlá pochopitelnost bez ohledu na 
používaný jazyk a čtenářskou gramotnost. Snad právě proto se 
v novověku nejdříve uplatnily na místech, kde se potkávají lidé 
nejrůznějších jazyků a kultur – na letištích a na nádražích. 

Ale obrázkové písmo, což vlastně piktogramy ve své podstatě 
jsou, je mnohem starší. Ze školy si určitě pamatujete egyptské 
hieroglyfy, ale to už bylo znakové písmo. Mnohem dříve, už 
před deseti tisíci lety, si jeskynní člověk sděloval své zážitky 
z lovu pomocí petroglyfů – skalních rytin. Tohle obrázkové 

písmo sice nebylo tak standardizované jako současné sériově 
vyráběné piktogramy, ale ještě dnes si na skalách Altaje, 
v Číně, stejně jako peruánských Andách nebo středním Polsku 
můžeme přečíst napínavé příběhy. 

Kromě neexistence jazykové bariéry mají piktogramy ještě 
jednu nezanedbatelnou výhodu. Na malé ploše dokážou 
vyjádřit hodně. Toho si už ve středověku všimli kartografové a 
používali v mapách pro označení opevněných sídel či brodu na 
řece domluvené značky. Koneckonců co jsou jednotlivé 
symboly na dnešních turistických mapách než piktogramy? 

A piktogramy jsou i dopravní značky. 
Dovedete si představit, jak velká by 
musela být cedule s nápisem Zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel 
s výjimkou motocyklů bez postranního 
vozíku, aby si ho řidič stačil celý přečíst? 
A přitom stačí nápis nahradit značkou. 

I doba covidová přinesla nové piktogramy – povinnost roušek a 
dezinfekce, vyžadovaný odstup a maximální počet zákazníků 
v provozovně. Napsat všechny tyto informace na papír by ve 
výloze zabralo většinu místa určené ho pro jiná sdělení.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piktogramy najdete na displejích mobilů, na mapách 
předpovědí počasí a i oblíbené smajlíky jsou 
piktogramy, které jasně vyjadřují pocity pisatele.  

Jak se neustále zvyšuje počet informací, které musíme rychle 
vstřebat, roste i používání piktogramů. Trendem informační 
společnosti je podávat informace rychle, stručně, na správném 
místě a ve správný čas. Společnost Apatyka servis proto do 
svého lékárenského systému Mediox implementovala 
symboly, které lékárníkovi pomohou orientovat se ve 
vydávaných přípravcích lépe a rychleji.   

 
Názorné piktogramy se zobrazí v záhlaví formuláře a při 
kliknutí na symbol se objeví nabídka s dalšími detaily. Je nutné 
si uvědomit, že aktuálně existuje zhruba 6 000 různých 
přípravků a jejich počet neustále roste.  

Není to jen důsledek farmaceutického výzkumu, ale 
z obchodního hlediska se stále objevují nové názvy s novým 
balením a není v silách jedince tento vývoj sledovat. U každého 
nového nebo méně často vydávaného přípravku je pak třeba 
hledat informace. Ano, dnes jsou dostupné na internetu a 
můžete se obrátit na SÚKL nebo AISLP, ale v každém případě je 
to ztráta času. 

Jak by se vám líbil takový pomocník? Podobné pokusy tady už 
v minulosti byly. Naše řešení má tu výhodu, že na aktualizaci 
databáze, ze které piktogramy vychází, se podílí kolektiv 
dvanácti kvalifikovaných odborníků z praxe.   

K 
„Proto budiž zlatým pravidlem, 
aby všechno bylo předváděno 
všem smyslům, kolika možno, 
totiž věci viditelné zraku, 
slyšitelné sluchu … a může-li být 
něco vnímáno více smysly, budiž 
předváděno více smyslům.“ 

Jan Amos Komenský, učitel národů (1592-1670)        

 

Zdroj: https://citaty.net/autori/jiri-zacek/  
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VLAK JEDE 
V květnovém Okénka do Apatyky v roce 

2011 jsme psali pod názvem Vlak se 
rozjíždí o startu elektronických receptů. 
U článku byl tenhle ilustrativní obrázek. 

V lednu o čtyři roky později jsme psali 
pod titulkem Neujel vám vlak? 
o desetileté historii internetových 
lékáren v České republice. 

Oba články psaly o příležitostech, které 
měli všichni, ale jen někteří dokázali 
rychle zareagovat a šanci využít. I dnes 
budeme psát o nástroji, na jehož použití 
nemá dost kuráže každý. Shodou 
okolností bude o receptech, dnes téměř 
výhradně elektronických, a e-shopech. 

Zásilkový prodej v lékárnách je povolen 
už sedmnáct let s výjimkou přípravků na 
předpis. Má to logiku, protože za kvalitu 
dodávaných léčiv odpovídá lékárna a ta 
nemůže zaručit správné zacházení 
během přepravy. Například lze těžko 
dodržet skladovací teplotu. 

U volně prodejných léčiv je situace 
poněkud jiná, protože OTC produkty 
nabízí rovněž různé nelékárenské firmy, 
které si se správným skladováním 
těžkou hlavu nedělají. Proč tedy při 
prodeji OTC limitovat právě lékárny? 

Když zavoláte do obchodu a zeptáte se, 
zda mají zboží, které sháníte, je to 
v pořádku? Nepochybně ano. Ušetříte 
zbytečnou cestu a tedy čas. Když 
pracovníka prodejny požádáte, aby vám 
zboží rezervoval, že se pro něj za chvíli 
stavíte, je to v pořádku? Samozřejmě 
také ano. Vy jdete najisto a prodejna 
má zajištěnou tržbu a spokojeného 
zákazníka, který si možná koupí i něco 
dalšího. Přitom nejde o internetový 
obchod, zboží nebylo objednáno ani 
zaplaceno předem. Jde jen o rezervaci 
zboží, která ale oběma stranám 
poskytuje jistotu budoucí dohody. 

A stejným způsobem funguje i rezer-
vace přípravků na předpis v lékárně.  

Odpůrci rezervací budou tvrdit, že je to 
zbytečná ztráta času pro lékárnu a že 
pacient, který sice nedostane 
předepsaný lék, si může koupit 
v lékárně něco jiného. To možná 
funguje v potravinách koupit místo 
rohlíků housky. Ale přípravek na 
předpis, který je běžně k dostání a jen 
vy ho zrovna nemáte, těžko zaměníte. A 
nespokojený pacient odchází ke 
konkurenci, kde si možná koupí i něco 
navíc. Kolikrát v poslední době jste 
neměli potřebný přípravek na recept a 
pacient si přesto koupil něco z volně 
prodejného? Když už mám vytahovat 
peněženku, tak jenom v jedné lékárně! 

 
Neobstojí ani argument, že rezervace 
po telefonu je časově náročná. 
Rezervovat e-recept se dá i po 
internetu. Na webových stránkách 
lékárny, a nemusí to být ani e-shop, 
pacient opíše nebo zkopíruje 
identifikátor svého e-receptu a pak se 
vše děje již automaticky. A to včetně 
odpovědi, kdy si pacient může do 
lékárny přijít lék vyzvednout. 

Výhodou je, že i když přípravek nemá 
lékárna skladem, může ho objednat, 
než se pacient dostaví.. Během 
zpracování systém současně označí e-
recept na úložišti jako rozpracovaný a 
znemožní tak, aby byl rezervován či 
vydán jinde. 

Lékárenský systém Mediox tento 
způsob rezervace plně podporuje. 
Naučte své zákazníky rezervovat léky 
s receptem online. Vyplatí se to! 

Prodej přes internet neustále roste. Za 
měsíc budou spuštěny elektronické 
poukazy jako další agenda digitalizace 
zdravotnictví. E-poukaz umožní rovněž 
zásilkový prodej zdravotních pomůcek. 

Neujede vám vlak? 

 

VIDĚT A BÝT VIDĚN 
V březnu uspořádala společnost 
Healthcomm Professional IV. Online 3D 
kongres, kde na svém stánku Apatyka 
servis prezentovala mimo jiné i 
ApaCoach. Kongres během jeho 
třítýdenního trvání navštívilo přes devět 
set pracovníků lékáren a polovina z nich 
úspěšně absolvovala testy z přednášek 
a získala body celoživotního vzdělávání. 

Díky uvolňování proticovidových 
pravidel je dubnový kalendář mnohem 
bohatší na kontaktní akce. 

Jako první se uskuteční jednodenní 
kongres Healthcomm Professional 2022 
v Olomouci v pátek 8. dubna. Kongres je 
akreditován Komorou a jeho účastníci 
získají 15 bodů do systému 
celoživotního vzdělávání.  

Protože Apatyka servis spolupracuje 
s organizátory, máte možnost získat kód 
pro bezplatnou registraci. Více se 
dočtete na našem webu v sekci 
Aktuálně – Budeme na akcích. 

Další dvě dubnové akce, kterých jsme 
už tradičně partnery, se uskuteční 
v povelikonočním týdnu. Nejdříve se 
bude konat ve čtvrtek 21. již 
14. kongres Pharma Profit v hotelu 
Aquapalace v Praze Čestlicích. 
V následujících dnech se pak uskuteční 
16. kongres Praktického lékárenství 
v Olomouci v Hotelu Flora. 

Právě v Olomouci vystoupí i Mgr. Jan 
Šípek, IT ředitel naší společnosti, 
s příspěvkem na téma spuštění elektro-
nického poukazu. 

Více informací a aktuální seznam 
najdete na našich webových stránkách 
apatykaservis.cz!  

    

https://www.apatykaservis.cz/aktualne-2/akce/
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NEJLEPŠÍ PRACOVNÍCI MĚSÍCE 
Nejlepším systémovým poradcem měsíce února 2022 se stal 

 Martin Krištof. 
 

 

Tomáš Jelen  

TO BE OR NOT TO BE? 
Být či nebýt? Překlad Shakespeara nesměl kdysi chybět 
v žádné učebnici angličtiny. V dnešní době všudypřítomných 
informačních technologií by Hamletův monolog zněl výstižněji: 
Instalovat či neinstalovat, to je oč tu běží. 

Řeč je samozřejmě o novém operačním systému Windows 11, 
který společnost Microsoft začala distribuovat loni na podzim. 
Příchod nového softwaru zaznamenali nepochybně i laici, kteří 
se běžně o informační technologie nezajímají. Stávající systém 
v počítači začal při každé příležitosti nabízet přechod právě na 
tento nový operační systém.  

Stejně jako u předchozí verze Windows 10 je i tato verze 
zdarma. Ale samozřejmě jen pro ty, kteří vlastní legální verzi 
stávajících Windows.  

A tady se objevuje hamletovská otázka, zda využít nebo 
nevyužít této nabídky. Odborníci už před rokem varovali před 
možnými problémy u starších počítačů, které nemají potřebný 
výkon. Microsoft se zřejmě zalekl negativního ohlasu na 
předčasně uniklé informace o vysokých hardwarových 
požadavcích a v konečné verzi nároky na počítače pro 
Windows 11 snížil. To ale neznamená, že nový systém poběží 
na každém deset let starém počítači. 

V letních číslech Okénku do Apatyky jsme právě v souvislosti 

s Windows 11 na nedostačující hardware upozorňovali. Dnes 
už existují nástroje jak zjistit, zda zrovna váš počítač splňuje 
vyšší nároky na výkon. Přímo Microsoft nabízí aplikaci PC 
Health Check, která ověří, jestli váš počítač dokáže spustit 
Windows 11. Ale i bez této aplikace, se nový systém 
nenainstaluje, pokud hardware nevyhovuje. Každý instalační 
balíček softwaru si předem kontroluje parametry hardwaru. 

Jenom zjistit nedostatečný výkon až při instalaci nového 

softwaru je nepříjemné překvapení. ☹ 

Někdy deklarované parametry hardwaru sice odpovídají 
požadavkům softwaru, ale buď jsou na hraně, anebo díky stáří 
už deklarovaného výkonu nedosahují. Nový systém lze 
nainstalovat, ale nefunguje podle našeho očekávání. Je pomalý 
a může mít výpadky.  

Je třeba si uvědomit, že hardware není jen vlastní počítač. 
Používá řadu periferií od těch nejběžnějších, jako jsou tiskárny 
a skenery, až po specifické, jako jsou teplotní čidla či alarmy. 
Jsou všechna tato zařízení kompatibilní s novým operačním 
systémem Windows 11? Před tak rozhodným krokem jako je 
upgrade systému je vždy dobré se poradit s odborníkem. 

Hardware je ale jenom kus železa. Počítač využíváme 
především kvůli jeho programovému vybavení. Pokud na 
počítači používáte jen systém skladové evidence Mediox a 
případně některé programy z balíčku Microsoft Office, jako 
jsou Word nebo Excel, nesetkáte se s problémy. Všechny tyto 
aplikace jsou s novým operačním systémem Windows 11 
kompatibilní. Pokud používáte i jiné programy, je třeba 
nejdříve zjistit jejich připravenost na změny. 

Ze všeho výše uvedeného plyne, že není kam spěchat. 
Optimální je v tuto chvíli počkat, až bude více zkušeností a 
budou vyladěné vychytané? všechny dětské nemoci nového 
systému.  

A pro ty, kteří hoří nedočkavostí, alespoň něco k namlsání. 
Windows 11 přinášejí zcela inovovaný design, pro který je 
typická světlemodrá barva, nové ikony či zakulacené rohy oken 
a nabídek. Nabídka Start se nyní nachází uprostřed hlavní lišty, 
stejně jako další zástupce aplikací. 

 

Už nebudeme obrazovku „číst“ zleva jako knížku, ale budeme 
začínat od prostředku jako na mobilních telefonech. I to je 
trend informačních technologií. 
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ŠŤASTNÉ ČÍSLO 

Dosud jsme v Okénka do Apatyky uveřejnili jednadevadesát 

křížovek. Věděli jste, že číslo 91 patří ke šťastným číslům? 
V naší kultuře uznáváme obvykle jako šťastné číslo sedmičku, 
v Číně osmičku. Kde uznávají 91? 

Těžko budete takovou civilizaci hledat. 😊 Číslo 91 patří k tak 
zvaným matematickým šťastným číslům. Podle definice je 
šťastným číslem každé kladné celé číslo, kde postupný součet 
druhých mocnin jednotlivých číslic vede k číslu 1. Pro číslo 91 
platí: 92+12=82 → 82+22=68 → 62+82=100 → 12+02+02=1. Celá 
teorie šťastných čísel v matematice je nejasného původu a má 
význam především v teoretické algebře.  

O teorii šťastných čísel se ale kromě erudovaných matematiků 
opírají i šarlatáni, kteří na ni zakládají zaručené metody, jak 

rozbít bank v Las Vegas nebo vyhrát druhou v Sazce. 😊  

Za těch uplynulých téměř 
deset let jsme odměnili 1135 
čtenářů, kteří nám poslali 
správné řešení. Toto číslo už 
nepatří matematicky k těm 

šťastným, jak si jistě sami lehce spočítáte. 😊 Potěší nás, když 
kromě vlastní tajenky připíšete i svůj názor na náš bulletin. 

Došlých odpovědí na jednotlivé křížovky bylo samozřejmě více, 
ale někdy zaslali řešitelé chybnou tajenku anebo se jen prostě 
nevlezli mezi prvních dvacet respondentů, které odměňujeme. 

Okénko do Apatyky publikujeme každý měsíc kromě letních 

prázdnin, kdy vychází dvojčíslo. Kdo nechce čekat, až mu ho 
pošta doručí, najde ho vždy po vydání na našem webu v sekci 
O nás nebo přímo na internetové adrese: 

www.apatykaservis.cz/o-nas/okenka-do-apatyky/ 

Přejeme všem luštitelům příjemnou zábavu a hodně štěstí!        

Tajenku křížovky zašlete do 25. dubna 2022 na Okenko@apatykaservis.cz a uveďte své jméno a adresu lékárny nebo její 
Id u společnosti Phoenix LV. Prvních dvacet autorů správných odpovědí získá od společnosti Apatyka servis dárek. 

Tajenka křížovky z minulého Okénka do Apatyky byla „PRODEJ PADĚLKŮ SE DVAKRÁT NEVYPLÁCÍ“. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! 

https://www.apatykaservis.cz/o-nas/okenka-do-apatyky/
mailto:Okenko@apatykaservis.cz?subject=Tajenka%20Okénka%20do%20Apatyky
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BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM 
Poslední březen bývával strašákem 
všech daňových poplatníků, kteří právě 
k tomuto datu museli vyplnit a dodat 
finančnímu úřadu své přiznání. Ale doba 
se mění. Počet lidí podnikajících jako 
fyzické osoby či osoby samostatně 
výdělečně činné, jak to hrdě označuje 
naše finanční legislativa, klesá.  

Většinou, mimo jiné i s ohledem na 
daně, je výhodnější zvolit nějakou formu 
právnické osoby, obvykle společnost 
s ručením omezeným. Poplatník, za 
kterého podává přiznání daňový poradce 
nebo který má povinnost ověřit účetní 
závěrku auditorem, podává přiznání až 

v polovině roku. A tak 
je opravdu lepší si 
v březnovém počasí 

zalézt za kamna. 😊 

Ale ani základní lhůta 31. března není 
neměnná. Loni byla kvůli covidu o měsíc 
prodloužena. A i když toto opatření už 
letos neplatí, zůstává prodloužený 
termín do 2. května 2022 pro ty, kteří 
podají daňové přiznání elektronicky. 

V podstatě je to jednoduché vyplnění 
příslušného formuláře na webových 
stránkách Finanční správy a jeho 
odeslání přes datovou schránku, kterou 
dnes musí mít všichni podnikatelé, nebo 
opatřené elektronickým podpisem. Stát 
se tak snaží podpořit digitalizaci naší

společnosti. Určitě je to krok správným 
směrem, protože mnozí si ještě pamatují 
nekonečné fronty na poště koncem 
března a pak přímo na finančáku 
v poslední den termínu pro odevzdání 
přiznání. Škoda jen, že právě tato 
agenda měla hned na počátku roku 
výpadek a elektronický formulář k dani 

z příjmu nebyl dostupný. ☹ Ale čas od 
času postihnou nenadálé výpadky i jiné 
agendy než jen ty daňové.  

Některé firemní účetní systémy umí 
daňová přiznání samy vyplnit. S každou 
aktualizací agendy a změnou rozhraní na 
straně státu sice musí jejich autoři 
připravit novou verzi, ale úspora na 
straně uživatelů je nezpochybnitelná. 
Nejen, že šetří čas přepisováním 
stejných čísel, ale nemusí ani studovat 
formulář, která hodnota kam patří, a 
především eliminují lidskou chybu, která 
při ručním přepisování vždy hrozí. 

Hodnoty mezi systémy se ale 
nepřenášejí jen jednou za rok 
z účetnictví do formuláře daňového 
přiznání. Obdobná situace přenosu 
údajů je i mezi účetnictvím a skladovou 
evidencí. V jedné agendě data vznikají a 
v další se účtují. I tento přenos lze dělat 
ručně s časovou ztrátou a rizikem chyb, 
nebo automaticky elektronicky. 
Výhodou je, že se autoři účetního 
softwaru

a systému skladové evidence vždy 
dohodnou. Oba jsou to soukromé 
subjekty a na rozdíl od státu jim jde 
proto především o spokojeného zákaz-
níka, který používá jejich programy. 

 
Náš systém skladové evidence pro 
lékárny Mediox umí komunikovat 
s většinou účetních programů, které jsou 
u nás běžně používané. Rozsah 
předávaných dat odpovídá požadavkům 
a možnostem různých účetních systémů. 
Na základě požadavku zákazníka je 
možné rozsah exportu rozšířit. Součástí 
dodávaných exportů jsou tištěné 
sestavy, které účetní jen kontroluje, ale 
vlastní data už znovu nezadává.  

Právě kvůli úspoře času měli kdysi 
externí účetní rozdílnou sazbu podle 
toho, zda zpracovávali podklady 
v papírové nebo elektronické podobě. 
Dnes jsou papírové podklady spíše 
raritou a používají je už jen drobní 
podnikatelé bez ambice dalšího rozvoje.  

Z jednotlivých exportů lze zpětně 
rekonstruovat i pohyby ve skladu a tak 
účetní exporty mohou sloužit i jako 
záloha, když všechno ostatní selže. 
Stejně tak při hledání případných mank a 
ztrát stačí zkontrolovat pouze pohyby 
v jedné z agend účetnictví nebo skladu. 

Využívejte výpočetní techniku 

na plno! 

Zjednodušte práci účetní, šetřete čas a 

snižte riziko chyb! 

Účetní data přenášejte automaticky! 

Kontaktujte nás prosím za účelem  
nezávazné a bezplatné prezentace na vaší lékárně. 

https://www.apatykaservis.cz/produkty/ekonomika/export-do-ucetnictvi/

