Pohoda – Tuzemská přijatá
faktura v cizí měně.
Jak zaúčtovat v Pohodě tuzemskou fakturu v cizí měně. Někdy se
stane, že česká firma fakturuje české firmě a fakturuje v cizí
měně a obě firmy jsou plátci DPH. Postup jak správně zaúčtovat
tuzemskou přijatou fakturu v cizí měně je jednoduchý a vlastně
logický a nemusí se přepočítávat ručně.
Zadáme novou fakturu a po zadáme vše jako u klasické tuzemské
faktury. Tedy číslo faktury, číslo dokladu, variabilní
sysmbol, případně párovací symbol, datumy, předkontaci a
členění DPH. Nyní chceme zadat cizí měnu, ale máme tabulku s
částkami pořád pro Koruny. Je to tuzemská faktura. Takže jdeme
v menu „Záznam“ (Alt+Z) a dále vybereme „Cizí měna“ (Alt+C).
Nemusíme jít vůbec přes menu, když použijeme skratkovou
kombinaci kláves Ctrl+Shift+C. Oba tyto způsoby nám změní
tabulku pro zadání částky na „častka v cizí měně“. Můžeme to
samozřejmě udělat také úplně jako první, hned na začátku
zadávání faktury. Pořadí je naprosto irelevantní. Nyní si
můžeme zadat měnu a kurz. Kurz se vybere sám pokud používáte
automatické načítání kurzového lístku a načíst by se mělo
podla data zápisu. Částku můžete, ale taky nemusíte zadávat,
protože ji zadáme v položkách faktury. Toto jsme určitě
všichni uměli, ale jak ji správně zaúčtovat?

Zde si vybíráme v menu cizí měnu pro fakturu

Takto vypadá zaúčtovaná tuzemská přijatá faktura v cizí měně v
deníku.
Aby se do účetního deníku faktura správně zaúčtovala a
vstoupila do DPH, protože obě strany faktury jsou plátci DPH,
tak jdeme na kartu Položky faktury a zadáme novou položku.
Název položky si dejte co uznáte za vhodné, já ji nazval pro
příklad jednotková cena. Dále zadáme množství 1 a pak
jednotkovou cenu zadáme částku v cizí měně bez DPH. Na položce
DPH si vybereme sazbu DPH, v našem případě 21% a to je vše.
DPH se už spočítá samo.

DPH do deníku dostaneme použijeme-li položku faktury a zadáme
částku a příslušnou sazbu DPH.
Když se podíváme nyní na záložku Zaúčtování, tak zjistíme, že
již máme zaúčtováno správně i DPH v Kč. A máme tím pádem
fakturu správně zaúčtovanou a ani to nebylo tak složitý

Účtujeme v pohodě
Účtujeme v programu POHODA
POHODA je komplexní účetní a ekonomický software
pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických
i právnických osob. Umožňuje vést účetnictví i
daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům
DPH. Systém je oborově neutrální a je vhodný nejen pro
živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají
obchodem a poskytováním služeb, ale i pro svobodná povolání a
účtující příspěvkové a neziskové organizace.
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Píšete na webu a používáte pro tuto svou
„úchylku“ WordPress. To je moc dobře, protože
i sám WordPress je tak trochu úchylka, nebo
alespoň mě to tak připadá. Jak jsem WordPress
okusil, tak jsem ho už neopustil a baví mě
pořád víc. WordPress je zkrátka dobrej. Potěší
mě také, když objevím nějaký užitečný plugin
pro WordPress a rád vám ho popíšu a podělím se o dojmy.
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Potřebujete do příspěvku uvézt email, ale chcete email
zamaskovat, aby ho neviděl robot, který skenuje webové stránky
a hledá emailové adresy. Jednoduše maskovat email ve WordPress
proti robotům můžete pomocí pluginu HumansNotBots. Roboti
hledající emailové adresy pak adresu nevidí, člověk ano.

Plugin
HumansNotBots
–
Accessible Email Cloaker

Easy,

Tento plugin nám umožní velmi jednoduše maskovat email ve
WordPress proti robotům. Pokud tedy potřebujete v příspěvku
uvézt emailovou adresu a chcete jí zamaskovat tak, aby byla
nečitelná pro robota a přesto aby zůstala čitelná pro člověka,
podívejte se jak umí zamaskovat emailové adresy plugin

HumansNotBots – Easy, Accessible Email Cloaker.
Po instalaci a aktivaci pluginu můžeme v příspěvku zapsat mail
takto:

a čtenář v příspěvku uvidí toto:
jmeno.prijmeni AT mail DOT cz

Tento způsob maskování emailové adresy:
je

přístupný

pro

lidi

procházející

web

čtečkami

obrazovky (například nevidomí);
je použitelný i pro prohlížeče bez JavaScriptu;
funguje stejně jako normální klikací e-mailová adresa
pro prohlížeče s povoleným JavaScriptem;
nevyžaduje žádný shortcodes.
E-mailové adresy zapsané ve formátu email „AT“ addresa „DOT“
com (bez uvozovek) jsou převedeny na klikací verzi email AT
addresa DOT com, pokud je povolen JavaScript. Pokud JavaScript
není povolen (jako jsou čtečky obrazovky), pak je e-mailová
adresa ve tvaru e-mailu tak, jak jej zapíšete, tedy s „AT“ a
„DOT“ a to je stále čitelné pro člověka.

Obrázky vám napoví jak nejlépe si představit, jak vše funguje.

Takto zapíšeme emailovou adresu.

Takto pak vypadá emailová adresa v příspěvku.

A takto to vypadá v HTML kódu stránky.

Pamatujte si, že e-mailové adresy by měly být ve formátu email
„AT“ odmena „DOT“ com (bez uvozovek) a značky „AT“ a „DOT“
musí být napsány velkými písmeny.
Máte vy sami nějaký oblíbený plugin, nebo jiný způsob jak
maskovat email ve WordPress? Podělte se a napište do
komentářů.

Speciální textová pole pro

WordPress – plugin
Pokud potřebujete ve WordPress zvýraznit
nějaký text v článku máte možnost tento text
různě obarvit, nebo si vytvořit styl pro tento
text a ten pak aplikovat. Jde to i dalším
způsobem a to tak, že použijete WordPress
plugin speciální textová pole. Tento plugin je
vcelku šikovný a umožní nám vložit do textu
speciální textová pole pomocí css, nebo javascriptu. Můžete si
sami definovat jak mají textová pole vypadat a můžete si
definovat textová pole podle svých potřeb. Když pak máte
textová pole definovaná je velmi snadné text označit a díky
těmto textovým polím, různě zvýraznit.
Takto mohou vypadat
příspěvcích.
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Speciální textová pole pomocí CSS

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „alert“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „black quote“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „custom style“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „download“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „codes“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „info“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „warning!“.

Speciální textová
javascriptu

pole

pomocí

Warning!
Pozor, toto je zvýrazněný text pomocí speciálního textového
pole „warning!“

Alert!
Pozor, toto je zvýrazněný text pomocí speciálního textového
pole „alert!“

Alert!
Pozor, toto je zvýrazněný text pomocí speciálního textového
pole „alert!“

Ke stažení
Pozor, toto je zvýrazněný text pomocí speciálního textového
pole „download!“

Máte k dispozici spoustu možností, jak nastavit speciální
textové pole a můžete tak dle svých představ oživit články ve
WordPressu. Plugin je přeložen do češtiny i když není
přeloženo celých 100%, ale to vás nemusí odradit. V nastevení
si vše rychle osaháte a vyzkoušite.
Používáte vy nějaký plugin na zvýraznění textu? Podělte se v
komentářích.
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Nebezpečné maily s viry a Phishing – Slyšíme o tom kolem sebe
často, víme o tom skoro všichni, ale přesto se stále díky
různým fintám daří útočníkům zavirovávat počítače, případně
získávat citlivé přístupové údaje. A protože opakování je

matka moudrosti, zopakujme si varování na nebezpečné maily s
viry a maily s Phishing technikou.
Jelikož provozují několik webů a pracuji na různých
projektech, mám několik mailů a také na některých doménách
kontroluji maily v tzv. doménovém koši, tak se probírám tunami
spamu a tím také často narážím na nebezpečné maily s viry a
Phishing maily. Poslední dobou se roztrhl pytel se škodlivými
maily, proto bych rád opakoval varování pro všechny.

Nebezpečné maily s viry
Nebezpečné maily s virem jsou buď s přílohou, nebo s odkazem.
Zavirovaný mail může obsahovat přiložený soubor, který je
zavirovaný a po spuštění, nebo otevření souboru se počítač
zaviruje. Zavirovat počítač si můžete také mailem s odkazem,
který vede na zavirovanou stránku. Proto dávejte pozor jaké
přílohy v mailu otvíráte, nebo na jaké odkazy klikáte.
Co se týče přiložených souborů, dávejte si pozor na přípony
souborů, a na odkazy v mailu se zaměřte na začátek adresy
odkazu. Neotvírejte spustitelné soubory s příponou .exe, .bat,
.apk, .lnk, .msi. Viry mohou obsahovat také soubory Office
.doc, .docx, .xls, .xlss. Takový soubor má v sobě obsažené
škodlivé makro. Dobrá rada je mít nastavený Office tak, aby
nespouštěl makra u souborů stažených z internetu.

Nebezpečné maily s viry – vzory
nebezpečných mailů s přílohou

Nebezpečné maily Phishing
Phishing maily jsou maily tvářící se jako mail z oficiální
adresy nějaké instituce, převážně banky, nebo internetové
peněženky vyzývající k úpravě údajů.
Technika jak vás nalákat a přimět kliknout na odkaz, nebo
přílohu je různá. Útočník může lákat na slevu, na výhodný
nákup, na výdělek, na zajímavé video, zkrátka na cokoliv
zajímavého. Může také působit jako update nějakého programu,
nebo nastavení profilu. Stačí ale trochu pozornosti a trochu
přemýšlet před tím, než na něco kliknete.
V případě, že podezřelé a nebezpečné maily obsahují odkazy,
zkontrolujte odkaz a pokud odkaz vypadá podezřele neklikejte
na něj. Podezřelý odkaz poznáte tak, že například v mailu se
uvádí, že máte přejít na stránku například Komerční banky
kliknutím na odkaz. Odkaz Komerční banky začíná
https://www.kb.cz/. V podvodném mailu bude odkaz vypadat
jinak. Bude začínat jinou doménou. Vždy je odkaz nějak jinak,
než je opravdová adresa banky, nebo společnosti.

Nebezpečné maily s Phishing – vzory
nebezpečných Phishing mailů

Ukázka jak mohou stránky kam odkazují nebezpečné maily
využívající metodu phishing. Kontrolujte adresy.
Dejte si opravdu pozor na co v mailu klikáte a jakou přílohu
otvíráte. Dejte si pozor na nebezpečné maily s viry a Phishing
maily. Mějte kvalitní a aktualizovaný antivirový program, ale
stejně se na něj nespoléhejte na 100%. Vždy se chovejte
obezřetně. A poslední rada na závěr. Zálohujte. Zálohujte si
důležitá data, protože pokud si zavirujete počítač, tak ne
vždy se podaří odvirovat bez ztráty dat. Některé viry
zašifrují disk a pro vás data budou nečitelná. Takže
zálohujte.
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Potřebujeme dva obrázky
vedle sebe ve WordPress?

Asi jste se setkali s problémem, jak umístit dva obrázky vedle
sebe ve WordPress a lámete si hlavu jak to udělat, přitom to
není nijak složité. Musíme si ale pomoci krátkým kódem, který
vložíme do příspěvku. Nejdříve vložíme do příspěvku oba
obrázky, které potřebujeme zobrazit vedle sebe. Obrázky musíme
zmenšit podle šířky vašeho blogu, nebo webu, aby se vešly
vedle sebe vešly. Poté přejdeme na záložku HTML editoru
příspěvků a vložte tam kam chceme mít ony dva obrázky vedle
sebe následující kód:

Jak vložit dva obrázky vedle sebe ve WordPress
</p>
<div style=“display: inline-block; margin-right: 5px;“>první
obrázek</div>
<div style=“display: inline-block;“>druhý obrázek</div>
<p>
Pak si v tomto kódu místo „první obrázek“ a „druhý obrázek“
vložíme kód který pro obrázky vygeneroval WordPress.
Nezobrazují-li se i po tomto manévru obrázky vedle sebe,

musíme je ještě o nějaký pixel

zmenšit.

Příklad zobrazení: Dva obrázky vedle
sebe ve WordPress

OPEL Vectra B 1997

OPEL Frontera B 1999
Máte nějaký jiný fígl, jak vkládáte dva obrázky vedle sebe ve
WordPress? Podělte se do komentářů.

