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Vážení obchodní přátelé, 
 

srdečně Vás zdravíme s nadcházejícími jarními měsíci. Připravujeme pro Vás březnovou verzi našeho 

ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 3/2020. Verze bude obsahovat 

především reakci na legislativní změny v účetních modulech a ve mzdovém modulu, a bude k dispozici v druhé 

půli března 2020, včetně detailního popisu novinek upgrade. 

 

Zásadní legislativní změnou modulů Účetnictví a Daňové evidence je reakce na úpravu zákona č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty, a týká se, mimo jiné, Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call 

off stock sklady). Ke změně mělo dojít k 1. lednu 2020, a to v souvislosti s implementací daňových předpisů 

Evropské unie (směrnice Rady EU 2018/1910). Legislativní proces je ovšem v prodlevě, a současný stav je takový, 

že počátkem března 2020 má být novela projednávána v poslanecké sněmovně ve 2. čtení (pod číslem 

sněmovního tisku 572/0). 

Dle "Informace GFŘ k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1.1.2020" může daňový subjekt již 

od 1. ledna 2020 postupovat podle směrnice o DPH, avšak při takovém postupu musí plnit i veškeré související 

podmínky. Jednou z podmínek je povinnost podání souhrnného hlášení včetně údajů, týkajících se přemístění 

zboží v režimu skladu. Aktualizovaný elektronický formulář Souhrnné hlášení VIES s novou strukturou souboru 

Souhrnného hlášení VIES v režimu skladu je k dispozici na Daňovém portálu cca z poloviny února 2020 a verze 

ENTRY 3/2020 bude obsahovat možnost zadávání údajů režimu skladu pro Souhrnné hlášení a jejich přenos 

prostřednictvím XML souboru na Daňový portál. 

 

Legislativní úprava v modulu Mzdy reaguje na zvýšení životního minima, které se od 1. dubna 2020 zvyšuje 

o 13,2 procenta na 3860,-Kč. Tato hodnota se použije při výpočtu nezabavitelných částek pro účely srážek ze 

mzdy v rámci modulu Výpočet exekucí. Poprvé se použije při provádění srážek ze mzdy z dubnové výplaty. 

 

S účinností k 1. 5. 2020, kdy dojde k náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb, se evidenční povinnost bude vztahovat 

i na tržby z činností, které doposud této povinnosti nepodléhaly, jako jsou doprava, zemědělství či řemeslná a 

výrobní činnost. ENTRY řeší komplexně EET doplňkovým modulem, který je zabudován do všech potřebných 

aktualizací. 

Modul v ENTRY využijí firmy, kde hotovostní úhrada (pokladního dokladu, faktury vydané, …) probíhá u počítače 

s nainstalovaným programem ENTRY, ale i např. v případě, kdy je známa hodnota budoucí tržby (tj. prodej 

na základě objednávky a její následná dodávka u zákazníka), neboť tržbu je možno zaevidovat předem, takže již 

pak nejsou potřeba další technická zařízení typu pokladna, terminál apod. 

Kdo z Vás budete modul potřebovat, bude pro vás k dispozici, včetně podrobné příručky, kde je uveden celý 

proces zprovoznění EET a způsob začlenění modulu v jednotlivých akcích programu ENTRY. 

 

 

Se srdečným pozdravem a přáním pohodového jara 

 

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

V Lanškrouně dne 3. března 2020 

 

Informace pro uživatele 
3/2020 
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Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 3/2020 
 

Upgrade 

3/2020 

z verze 1/2020 z verze 12/2019 z verze 7-11/2019 z verze 4-6/2019 z verzí starších 

% ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny 

ENTRY 20 35 50 65 80 

 

Cena upgrade je stanovena jako % z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence.  

 

Distribuce upgrade ENTRY 3/2020 bude zahájena v druhé půli března 2020.  

 

Firmy, které s námi mají uzavřenu SW-smlouvu pro rok 2020, mají samozřejmě zdarma nárok na upgrade veškerých 

zakoupených modulů. Upgrade jim bude dodán v souladu s distribučními pravidly dle dohodnuté formy dodávky. Ostatní 

firmy mohou v případě zájmu produkty objednat písemnou formou vyplněním objednávky, telefonicky, e-mailem.  

 

 

 

 

Objednávka upgrade ENTRY 
 

 

Firma, jméno:  

současná verze:  licenční číslo:  ENTRY 3/2020 

Personální centrum Modul obsahující řešení práce s osobními údaji dle nařízení GDPR. 

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). 

Pro nabídku cen modulů nás prosím kontaktujte na telefonech 465 321 096, 465 322 889 nebo na e-mailu  

obchod@hjsoft.cz.  

 Distribuce: 

Úhrada: 

zaslat poštou zaslat e-mailem nainstalovat pracovníkem HJ-SOFT 

na dobírku zálohovou fakturou SW-smlouva (zdarma) 

Zaškrtněte odpovídající možnosti.  

Současná verze = u Vás instalovaná verze programu. 

 

V  Dne  Podpis  

Tvorba XML - MZDY Tvorba XML souborů přiznání v modulu MZDY. 


