
 
 
 
           
 

V Praze dne: 4.1.2012 
 
 
 
Věc:  Užívání účetního SW ABRA G2  

Vážení sportovní přátelé, 
  
Vzhledem k občasným dotazům z prostředí sportovních klubů a tělovýchovných jednot Vám 
poskytujeme informaci k problematice využívání SW podvojného účetnictví ABRA G2 od firmy Aktis. 
 
ABRA  G2, vyvíjená  pro  potřeby  sportovních  subjektů  ČSTV  (verze  5.11  z  roku  2006 
http://www.cstv.cz/informaceprovas/software/abra/abraupgrade.htm?PHPSESSID=ba0d65b954b85
3942585b36565390df7),  není  totožná  s  komerční  verzí ABRY G2,  kterou   prodává firma Aktis, a 
která je dostupná na jejich webu.  
 
Pro ČSTV byly původně provedeny specifické úpravy programu. Od roku 2006 však nebyla tato 
verze (pro malý zájem ze strany TJ) už dále aktualizována. Vzhledem k tomu již tento program 
nepracuje ani na nov ějších OS Windows Vista ani na OS Windows 7 . 
 
V případě, že jste si stáhli verzi ABRY G2 ze stránek firmy Aktis - jedná se o komerční verzi, která je 
bez zaplacení pochopitelně pouze v módu "DEMO". Tedy po zaúčtování limitního počtu položek 
(myslím, že cca 1000) program přestane pracovat nebo to vypisuje upozornění na "DEMO".  
 
Pokud chcete setrvat u používání ABRY G2 pro ČSTV - je možné program provozovat jen na OS 
Windows XP a to verzi ABRA G2 5.11 z 01/2006 - viz výše, s tím, že po instalaci je nutné ještě 
program konfigurovat na aktuální účetní legislativu. 
 
Druhou možností je koupit b ěžný komer ční program od Aktisu za plnou cenu (ten je aktuální  
pro sou časnou legislativu). Pokud se rozhodnete, pro ú četnictví ABRA G2 a hodláte zakoupit 
jeho aktuální verzi ur čenou pro ČSTV najdete všechny pot řebné informace na 
http://www.abra.eu/cstv . Cena základního modulu je 5 000,- K č.                                  

                                
S pozdravem 

                                                                                                            Mgr. David Kovář 
                                                                                                      management sportu ČSTV 

 

IČ:  00469548,   DIČ:  CZ00469548 
Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R 
adresa:   Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6-B řevnov,PO Box 40 
tel.:     233 017 333,      fax:  233 358 467   
e-mail:     cstv@cstv.cz 
internet:  www.cstv.cz 
 


