
Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme s nadcházejícími letními měsíci. Připravujeme pro Vás pololetní verzi našeho ekonomického,  
obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 07/2019. Verze bude obsahovat reakci na legislativní změny v účetních 
modulech (účetnictví a daň. evidence) a mzdovém modulu, a také budou ve verzi obsaženy další úpravy (např. v modulu  
Majetek evidence oprav majetku na jednotlivých inv. číslech majetku). Verze ENTRY 7/2019 bude k dispozici v půli července 
2019 včetně detailního popisu novinek upgrade.

Legislativní změna modulů Účetnictví a Daňové evidence vychází z novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pro rok 2019, s účinností od 1. 4. 2019. Kromě mnoha úprav, které byly uvolněny již ve verzi ENTRY 04/2019 (Daňové 
přiznání k DPH vzor č.21, Výpočet a zaokrouhlování DPH, Potvrzování ODD, …) bude verzí 07/2019 řešena změna Kontrolního 
hlášení DPH. Novela zákona o DPH 2019 vyvolává nutnost aktualizace názvů a popisů vybraných částí formuláře kontrolního 
hlášení a také XML struktury kontrolního hlášení. 
Dle informace GFŘ bude nová XML struktura pro daňovou veřejnost platná a účinná až od 1. 10. 2019. To znamená, že všechna 
kontrolní hlášení podávaná do 30. 9. 2019 budou podávána prostřednictvím stávající zveřejněné platné struktury kontrolního 
hlášení, kdežto všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 (tj. také období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) budou již 
podávána prostřednictvím nové XML struktury kontrolního hlášení.

Legislativní změna modulu Mzdy se týká zrušení karenční doby. Zákonem 32/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce a 
některé další zákony, se s účinností od 1. července 2019 ruší ustanovení o neproplácení prvních tří směn pracovní neschopnosti 
zaměstnavatelem. Z této změny vyplývá, že zaměstnavatel bude od 1. července 2019 zaměstnanci proplácet náhradu mzdy 
již od první zameškané směny. Náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností 
tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů, tj. za první 3 zameškané směny se náhrada 
nevyplácí.
Dále dochází ke změně § 7 zákona č. 589/1992, kdy sazba pojistného se u nemocenského pojištění snižuje z 2,3 % na 2,1 %  
(celková sazba pojistného u zaměstnavatele klesne z 25 % na 24,8 %).  Poprvé se nová sazba uplatní při výpočtu mezd za 
červenec 2019.

Připojujeme informaci k červnové verzi ENTRY 06/2019, která byla uvolněna v předstihu před standardní pololetní verzí  
z důvodu legislativní změny mzdového modulu v provádění srážek (tj. exekuce, aj.), platné již od 1. června 2019. Verze 06/2019 
je průběžně distribuována a zdarma poskytnuta jako doplňkový upgrade všem vlastníkům verze 04/2019 s licencovaným  
modulem ENTRY-Mzdy.

Na závěr tohoto informačního dopisu Vás ještě oslovujeme se speciální nabídkou školení informačního systému ENTRY. Při 
poskytování našich služeb k programu ENTRY se totiž poměrně často setkáváme s tím, že uživatelé neznají mnohé možnosti 
programu a také že neovládají jednotlivé akce programu optimálním způsobem. Častým důvodem je fakt, že nově přijatí  
pracovníci neabsolvují školení ENTRY v dostatečném rozsahu a pracují v programu pouze s omezeným okruhem znalostí, které 
získali od svých předchůdců či kolegů.
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Proto Vám nabízíme v měsících červenec až říjen 2019 možnost absolvování 
doškolovacích kurzů ENTRY našimi konzultanty za sníženou cenu se slevou 15%. 
Místo standardní hodinové sazby 870,-Kč (platí pro max. 3 osoby) nyní 740,-Kč bez DPH  
(v rámci akce cena platí při počtu do 5 osob, další osoba 150,-Kč).

Se srdečným pozdravem a přáním pohodového léta

Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, Ph.D., MBA

V Lanškrouně dne 25. června 2019



Ekonomický systém ENTRY - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 7/2019

Upgrade 
7/2019

z verze 4/2019 z verze 1/2019 z verze 12/2018 z verze 7/2018 z verzí starších
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Poznámka: 
Cena upgrade je stanovena jako procentuelní podíl z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence. 

Distribuce upgrade ENTRY 7/2019 bude zahájena v první půli července 2019. 

V případě zájmu můžete produkty objednat písemnou formou vyplněním objednávky, telefonicky, či e-mailem. Žádáte-li  
instalaci programů naším pracovníkem přímo ve Vaší firmě, tuto skutečnost na objednávce vyznačte. Firmy, které s námi mají 
uzavřenu SW-smlouvu pro rok 2019, mají samozřejmě zdarma nárok na upgrade veškerých zakoupených modulů, pouze 
prosíme o sdělení požadované formy dodávky, pokud s námi nejste již trvale dohodnuti. 

Objednávka upgrade ENTRY
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Dne PodpisV

ENTRY 7/2019 současná verze: licenční číslo:

Distribuce: zaslat poštou zaslat e-mailem nainstalovat pracovníkem HJ-SOFT
Úhrada: na dobírku zálohovou fakturou SW-smlouva (zdarma)

Zaškrtněte odpovídající možnosti.
Současná verze = u Vás nainstalovaná verze programu. Všechny ceny jsou uvedeny bez Dph.

Personální centrum

Firma, jméno:

Evidence OOPP Modul pro evidenci osobních ochranných pracovních prostředků.

Řízený oběh dokumentů Modul pro evidenci dokumentů a jejich řízený oběh (workflow) firmou.

Elektronická evid. tržeb Modul řešící problematiku elektronické evidence tržeb (EET).

Modul obsahující řešení práce s osobními údaji dle nařízení GDPR.

Pro nabídku cen modulů nás prosím kontaktujte na telefonech 465 321 096, 465 321 889 nebo na e-mailu 
obchod@hjsoft.cz.


