


Jak si 
založit účet

Jak uplatnit slevový 
kód od účetního

Užitečné 
odkazy

Jak účetnímu udělit 
přístupové údaje



Po registraci automaticky na dva měsíce získáte zdarma nejvyšší Prémiový 
tarif. V něm máte k dispozici všechny funkce a můžete si je vyzkoušet.

Po uplynutí dvou měsíců si vyberete, jestli chce pokračovat s tarifem 

Zdarma nebo s některým z placených tarifů. Tady je jejich přehled a ceník.

Založení účtu 
v iDokladu je snadné 
a zabere vám sotva 
pět minut.

Jak si založit účet

iDoklad vám pošle na 
zadaný e-mail ověřovací 
zprávu. V ní kliknete 
na Ověřit e-mail a 
dostanete se přímo 
do iDokladu. Tím jste 
dokončili registraci a 
úspěšně si vytvořili účet.

Následně zadejte 
svůj e-mail, heslo a 
IČ. Potvrďte, že nejste 
roboti a odsouhlaste 
zpracování osobních 
údajů. Poté klikněte na 
Registrovat zdarma.

Jděte na www.idoklad.
cz a klikněte na tlačítko 
Vyzkoušet zdarma.
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https://www.idoklad.cz/cenik
http://www.idoklad.cz
http://www.idoklad.cz


Váš účetní vám poslal svůj unikátní slevový kód. Díky němu dostanete 
jednorázovou 50% slevu na libovolný tarif u iDokladu.

Příklad: Objednáte si Oblíbený tarif na rok za 3 360 Kč bez DPH. Díky slevovému 

kódu zaplatíte jen 1 680 Kč bez DPH.

Pojďme se podívat, 
jak slevový 
kód uplatníte.

Jak uplatnit slevový kód od účetního

Vyplňte kód a uložte. 
Ihned vidíte, že se vám 
sleva načetla a uplatníte 
si ji při následující platbě 
za iDoklad.

Klikněte na Přidat 
partnerský kód.

Otevřete si iDoklad 
a klikněte na Moje 
předplatné.
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Pozn.

Díky iDokladu už svému účetnímu nemusíte jednou měsíčně nosit papírové 
doklady nebo mu faktury posílat e-mailem. 

Jednoduše mu udělíte přístup do svého iDokladu a on si faktury sám zobrazí. 

Pro vás je to tedy bez práce.

Jak účetnímu udělit přístupové údaje

Vyplňte e-mail svého 
účetního a pošlete mu 
pozvánku. Účetní má 24 
hodin na to, aby ji přijal. 
Pokud by to nestihl, 
můžete mu poslat novou 
pozvánku.

Sjeďte dolů na sekci 
Seznam uživatelů 
a klikněte na Přidat 
uživatele.

Přihlaste se do iDokladu 
a jděte na stránku 
Uživatel.
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Funkce udělení přístupu dalšímu uživateli není dostupná v tarifu Zdarma.



Abyste se v iDokladu rychleji zorientovali, 
připravili jsme tři webináře:

Užitečné odkazy

 Základní orientace v iDokladu,

 Fakturace bez obsluhy,

 Jak vám Oblíbený tarif usnadní podnikání.

Průvodce nastavením iDokladu

V sérii článků vás provedeme vším potřebným. Všechny návody obsahují názorné

obrázky a videa.

Nápověda

Připravili jsme rozsáhlou nápovědu, kde najdete vše potřebné..

Zákaznická podpora

Pokud si s něčím nevíte rady, zákaznická podpora vám pomůže. Stačí, když si ve 
svém iDoklad účtu najedete myší na ikonu otazníku. 

Pokud se chcete na cokoliv k iDokladu zeptat ještě předtím, než ho začnete 
používat, zavolejte nám na bezplatnou linku 800 776 776.

Uvidíte telefonní číslo a unikátní uživatelský pin. Nebo můžete dotaz poslat 
písemně pomocí tlačítka Nový příspěvek.

https://www.youtube.com/watch?v=K0UHqJFZd1A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i7K-kk8Zw0Y
https://www.youtube.com/watch?v=TpQo4DWxHNM
https://www.idoklad.cz/kategorie/nastaveni-idokladu
https://www.idoklad.cz/podpora
https://www.idoklad.cz/o-nas/kontaktujte-nas



