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Adresář firem
Při zadávání nové firmy do adresáře firem je možno provést 
dotažení údajů adresy a DIČ dle zadaného IČ firmy z registru 
ARES.

Přípona dokladové řady
V definici dokladových řad lze definovat příponu (délka 1-6 
znaků), která je pak vkládána do nabízených čísel dokladů  
v dané dokladové řadě.  

Změna serveru evidované databáze
V modulu Správce v menu Zabezpečení v akci “Účty databází” 
je k dispozici možnost opravy jména serveru pro zvolenou 
databázi (tlačítko “tužtička” u jména serveru).

Připomenutí významných novinek předcházející verze

Náhled v tiskových výstupech
Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od  
minulého otevření, což lze využít např. u větších úhlopříček 

monitorů nebo při současném používání více než jednoho 
monitoru.

Tiskové výstupy
Do všech tiskových výstupů byla zabudována nová verze  
zobrazovacích komponent Quick Report 5, což by mělo přinést 
větší stabilitu výstupů. V souvislosti s tím musela být změněna 
tvorba Náhledu, takže Náhled sestavy je zobrazen až po  
celkovém zpracování tiskových dat, což může způsobit zdržení 
u větších tiskových výstupů.

Operace Najít
Operace “Najít Ctrl+Shift+F” umožňující ve formuláři „Detail“ 
hledat výskyt záznamů dle hodnoty podřízené tabulky (např. 
Řádky dokladu), nově obsahuje tlačítko “Další řádek”, díky 
němuž lze procházet v tabulce detailními řádky, obsahujícími 
hledanou hodnotu. 

         Modul Účetnictví
Sazby Dph
V souladu s novelou zákona o Dph, kdy se od 1.1.2013  
základní sazba Dph zvyšuje z 20% na 21% a snížená sazba Dph 
se zvyšuje ze 14% na 15%, program při update databáze přidá 
do tabulek sazeb Dph a kódů Dph novou sérii „F“ a zároveň 
doplní účtovou osnovu a předkontace novými záznamy, 
umožňujícími práci s novými sazbami Dph.

Přiznání k Dph
Program obsahuje doplněné zadání přiznání k Dph série „8“  
v souvislosti s novou sérií „F“ kódů Dph, platnou od 1.1.2013.

Daň z příjmu právnických osob
Program řeší Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 
2012.

Daň z příjmu fyzických osob
Program řeší Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 
2012 (přístupné vlastníkům modulu DanEv nebo při zapnuté 
licenci nového doplňkového modulu).

Daň silniční
Program řeší Přiznání k silniční dani za rok 2012 a výpočet 
záloh v roce 2013.

Výkaz nákladů a výnosů
V tiskovém výstupu byla přidána možnost spuštění nové 
varianty zobrazení Výkazu (vyvolá se pomocí tlačítka  
“Zdroje”), která umožňuje zobrazit  “rozpad” každého řádku  
Výkazu na jednotlivé zdrojové obraty účetního deníku a tyto  
dále zobrazit jako jednotlivé doklady v detailních formulářích.
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Evidence pro účely Dph
V záznamní povinnosti přibyla možnost tisku sestavy včetně 
DIČ dodavatele a nová Evidence pro daňové účely dle § 100a 
odst. 3 o zasílaní zboží do jiného členského státu.

Přehled účetního deníku – Ve formuláři „Přehled účetního 
deníku“ jsou doprogramovány nové možnosti ovládání, jako 
např. možnost rychlé filtrace dle částky záznamu na hodnoty 
kladné, záporné, či filtrace způsobem od-do, nové možnosti 
zadávání účtů a syntetik, nové možnosti řazení aj.

Pokladní výdejové doklady
Provedena úprava dvou způsobů zadávání Dph na výdajovém 
dokladu a možnost nastavení výchozího způsobu pomocí 
parametru (Dph na samostatné záložce nebo Dph na každém 
řádku).

Závazky
Pomocí nového parametru v nastavení Účetnictví lze  
nastavit aktivní sloupec po otevření záložky Rekapitulace Dph 
v závazcích.

Bankovní výpisy
Při zpracování výpisu z banky lze pomocí nového tlačítka 
nechat automatizovaně zpracovat řádky výpisu, které lze 
jednoznačně přiřadit saldům (podle var. symbolu a v případě 
násobné shody dle částky).

Přiznání k Dph
Při zpracování Přiznání k Dph lze nově na záložce “Zaúčtování” 
zadat Kód firmy (finanční úřad), který je následně vložen jak 
do generovaného interního dokladu tak do generovaného 
závazku.

Přiznání k Dph
Při zpracování Přiznání k Dph a případném generování  
závazku na záložce “Zaúčtování” je uživatel varován v případě, 
že pro tvorbu závazku použije dokladovou řadu, kterou nemá 
nastavenu jako řadu generovaných dokladů.

Kontrola vazeb majetku na účetnictví
Nová akce (v menu Činnosti / Kontroly účetních vazeb)  
porovnává stavy na majetkových účtech v hlavní knize proti 
hodnotám na kartách majetku.

Připomenutí významných novinek předcházející verze

Obratová předvaha – zdroje
Nová varianta zobrazení Obratové předvahy (vyvolává se  
pomocí tlačítka „Zdroje“ ve formuláři Tiskové výstupy obratové 
předvahy), která umožňuje zobrazit „rozpad“ každého řádku 
předvahy, tj. jednotlivé zdrojové obraty účetního deníku a tyto 
dále zobrazit jako jednotlivé doklady v detailních formulářích.

Přehled účetního deníku
V nástrojové liště modulu je k dispozici nové tlačítko „Přehled 
účetního deníku“, který zobrazí účetní deník v novém formuláři, 
umožňujícím jednak rychlou filtraci účetního deníku podle 
různých kritérií a jednak zobrazení detailu dokladu zvoleného 
obratu.

Pokladní výdejové doklady
Pořizování pokladních výdejových dokladů probíhá novým 
způsobem, kdy daňové doklady jsou pořizovány podobně 
jako závazky, tj. nejprve rozúčtování Dph na záložce  
“Rekapitulace Dph” a následně rozúčtování základu Dph na 
záložce “Řádky dokladu”.

Pokladní výdejové doklady
V aktualizaci pokladních výdejových dokladů na záložce  
„Rekapitulace Dph“ je k dispozici nové tlačítko „Částečný 
nárok na odpočet Dph“, které umožní pro zvolený řádek  
rekapitulace zadat procento z částky Dph na vstupu (v rozmezí 
0% – 100%), jež se uplatní jako nárok na odpočet Dph (týká se jak  
standardních plnění tak plnění v režimu reverse charge).

Pokladní doklady
Při pořizování pokladních dokladů (příjmových  
i výdejových) lze nově pomocí operace “Rozpis reverse charge”  
rozepsat plnění v režimu tuzemského reverse charge podle  
jednotlivých kódů předmětu plnění.

Evidence tuzemského reverse charge
Ve formuláři pro zpracování evidence tuzemského reverse 
charge lze pomocí nových tlačítek uložit a zpětně načíst  
hodnoty daného období.

         Modul Danev (daňová evidence)
Sazby Dph
V souladu s novelou zákona o Dph, kdy se od 1.1.2013  
základní sazba Dph zvyšuje z 20% na 21% a snížená sazba Dph 
se zvyšuje ze 14% na 15%, program při update databáze přidá 
do tabulek sazeb Dph a kódů Dph novou sérii „F“ a zároveň 
doplní předkontace novými záznamy, umožňujícími práci  
s novými sazbami Dph.

Přiznání k Dph
Program obsahuje doplněné zadání přiznání k Dph série „8“  
v souvislosti s novou sérií „F“ kódů Dph, platnou od 1.1.2013.

Daň z příjmu fyzických osob
Program řeší Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 
2012 s využitím nových tabulek poplatníků (včetně údajů  
o manželce a dětech, o spolupracujících osobách, o členech 
sdružení fyzických osob, o jejich podílech na výsledcích 
hospodaření apod.) a daňových poradců. Všechny tyto údaje 
jsou tak opakovaně dostupné i pro další roky.  Zcela nově je 

toto Přiznání  dostupné i v modulu Účetnictví (pro přiznání 
společníků v.o.s nebo komanditistů k.s.).

Přehledy pro OSSZ a ZP
Program řeší Přehledy pro OSSZ a ZP za rok 2012.

Daň silniční
Program řeší Přiznání k silniční dani za rok 2012 a výpočet 
záloh v roce 2013.

Evidence pro účely Dph
V záznamní povinnosti přibyla možnost tisku sestavy včetně 
DIČ dodavatele a nová Evidence pro daňové účely dle § 100a 
odst. 3 o zasílaní zboží do jiného členského státu.

Pokladní výdejové doklady
Provedena úprava dvou způsobů zadávání Dph na výdajovém 
dokladu a možnost nastavení výchozího způsobu pomocí 
parametru (Dph na samostatné záložce nebo Dph na každém 
řádku).
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Připomenutí významných novinek předcházející verze

Pokladní výdejové doklady
Pořizování pokladních výdejových dokladů probíhá novým 
způsobem, kdy daňové doklady jsou pořizovány podobně 
jako závazky, tj. nejprve rozúčtování Dph na záložce  
“Rekapitulace Dph” a následně rozúčtování základu Dph na 
záložce “Řádky dokladu”.

Pokladní výdejové doklady
V aktualizaci pokladních výdejových dokladů na záložce  
„Rekapitulace Dph“ je k dispozici nové tlačítko „Částečný 
nárok na odpočet Dph“, které umožní pro zvolený řádek  
rekapitulace zadat procento z částky Dph na vstupu (v rozmezí 
0% – 100%), jež se uplatní jako nárok na odpočet Dph (týká se  
jak standardních plnění tak plnění v režimu reverse charge).

Pokladní doklady
Při pořizování pokladních dokladů (příjmových  
i výdejových) lze nově pomocí operace “Rozpis reverse charge” 
rozepsat plnění v režimu tuzemského reverse charge podle  
jednotlivých kódů předmětu plnění.

Evidence tuzemského reverse charge
Ve formuláři pro zpracování evidence tuzemského reverse 
charge lze pomocí nových tlačítek uložit a zpětně načíst  
hodnoty daného období.

Výstupy pohledávek a závazků
V tiskových výstupech pohledávek a závazků přibyla nová 
možnost “Přehled úhrad”, která ke každé pohledávce / závazku 
zobrazuje seznam úhradových dokladů.

         Modul Majetek
Odúčtování odpisů
Nová akce pro odúčtování měsíčních účetních 
odpisů aktualizuje karty majetku, tabulku 
Průběh odpisování a případně (dle požadavku 
uživatele) zruší interní doklad, kterým byly odpisy 
zaúčtovány.

Oddělení úč. a daň. odpisů
U nehmotného majetku, fotovoltaické elektrárny 
a majetku se způsobem odpisování “Časové” 
došlo k oddělení účetních a měsíčních daňových 
odpisů. Je tedy například možno zadat různý 
počátek odpisování, kdy u daňových odpisů 
je počátek dán zákonem, počátek účetního  
odpisování zadává uživatel sám.

Kontrola vazeb majetku na účetnictví
Nová akce (v menu Činnosti ) porovnává stavy 
na majetkových účtech v hlavní knize proti  
hodnotám na kartách majetku. 

Aktualizace
V aktualizacích majetku na záložce Technické údaje je k dispozici nový údaj Stroj s vazbou do číselníku strojů.

         Modul Prodej

Zákonné formulace
Dle novely Zákona o Dph je umožněno na daňových  
dokladech tisknout tzv. zákonné formulace, jako např.  
„vystaveno zákazníkem“, „daň odvede zákazník“ a další  
formulace při použití tzv. „zvláštního režimu“. Formulace „daň 
odvede zákazník“ je do dokladu typu „reverse charge“ vkládána 
automaticky, ale navíc má uživatel možnost zvolit formulaci 
v novém údaji v prodejkách i fakturách vydaných na záložce 
„Doklad“. Při tisku dokladu se Zákonná formulace vkládá 
do údaje „Úvodní text“, který je obsažen v distribuovaných  
tiskových formulářích, avšak pokud by uživatel na vlastním 
formuláři netisknul údaj „Úvodní text“, je v tiskových datech  
k dispozici i samostatný údaj „Zákonné formulace – tisk“.

Zálohové faktury
V tisku zálohových faktur přibyla možnost tzv. Výchozího 
výstupu, při kterém program automaticky volí tvorbu e-mailu 
nebo tisku dle definice v adresáři pro faktury vydané.

Autorský poplatek
Po zapnutí parametru lze v katalogu položek definovat  
hodnotu Autorského poplatku a následně tuto hodnotu 
tisknout na pokladním dokladu či faktuře vydané.

Tuzemské reverse charge
Při typu prodeje “Tuzemské reverse charge” se provádí kontrola 
v adresáři firem, zda je odběratel plátcem Dph a pokud není, je 
o tomto nesouladu uživatel informován.

Pokladní doklady
Pomocí nových parametrů Pokladních dokladů v Nastavení 
modulu Prodej lze nadefinovat používání horkých kláves 
“/” a “*” k ukládání prodejky a tisku pokladního dokladu  
s konkrétním způsobem úhrady.
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         Modul Nákup

Příjemky
Při zapnutém parametru příjmu “Používat údaje měna a Kurz” 
lze nově příjemky zadávat plnohodnotně v cizí měně, tzn. že 
se hodnota v cizí měně do příjemky ukládá, je k dispozici při 
její opravě, příjemku lze v cizí měně vytisknout, lze ji v cizí 
měně kopírovat z objednávky vydané atd. 

Objednávky vydané
Pomocí nového parametru lze zadat počet desetinných míst  
v ceně za MJ objednávky a požadavku nákupu.
 
Připomenutí významných novinek předcházející verze

Pobočky firem
Po označení pobočky firmy v adresáři firem jako “Vyřazená” 
tato není následně nabízena v seznamu poboček v nákupních 
aktualizacích.

Úhrada faktury vydané
Pomocí nové operace či nového tlačítka lze ve formuláři  
“Faktura vydaná - detail” provést rychlým způsobem úhradu 
faktury se současnou tvorbou účetního pokladního dokladu.

Uzavírání zakázek
Při zapnutém parametru v nastavení Zakázek program při  
ukládání faktury zobrazí uživateli seznam zakázek a ten je 
může označit jako uzavřené.

Objednávky došlé dle detailních řádků
Do filtračního formuláře přidány nové možnosti filtrace a 
dořešeno dotahování aktuálního stavu zásoby při položkovém 
sčítání objednávek.

Připomenutí významných novinek předcházející verze

Dealerské slevy
Nově lze definovat hodnotu dealerské slevy kromě na  
skladovou skupinu také na konkrétní katalogovou položku.

Pobočky firem
Po označení pobočky firmy v adresáři firem jako “Vyřazená” 
tato není následně nabízena v seznamu poboček v prodejních 
aktualizacích.

Referent prodeje
Položku Referent prodeje lze nově definovat kromě  
identifikace na záložce “Obchod” pro celou firmu také na 
záložce “Pobočky” pro konkrétní pobočku a tato je nabízena 
po výběru pobočky v prodejních aktualizacích.

Faktury vydané
V tiskových formulářích došlo k přeuspořádání a tím ke 
zpřehlednění tiskových údajů (PSČ, IČ, DIČ) v polích Odběratel 
a Příjemce.

Tvorba dobropisu
Po případném zrušení dobropisu, vystaveném operací 
“Vytvořit dobropis”, lze následně vystavit z původní faktury  
vydané dobropis opakovaně.
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         Modul Sklad

Skladové skupiny
Do skladových skupin položek se v rámci update databáze do 
účtovacích předpisů přidají řádky pro sérii „F“ se sazbami 15% 
a 21% zkopírováním řádků série „E“. 

Umístění zásob
Při zapnuté licenci nového doplňkového modulu  
“Sledování umístění zásob ve skladu” lze vést v databázi evidenci  
o umístění jednotlivých skladových zásob ve spolupráci  
s využíváním on-line připojeného Terminálu čárových kódů.

Převodky
Při tisku převodky lze po nastavení parametru plnit externí 
číslo objednávky číslem HS z objednávky došlé (vznikla-li 
převodka kopírováním z objednávky došlé).

Inventura skladových zásob
Inventura skladových zásob lze provádět novou verzí 

(označena jako “smíšená”), vhodnou především v případě 
pořizování inventurních zásob pomocí snímače čárových 
kódů.

Katalog položek
Do katalogu položek byly přidány 60-ti znakové nové volitelné 
údaje 5. a 6. (zapínány parametry v nastavení modulu Sklad).

Připomenutí významných novinek předcházející verze

Historie skladových pohybů
V nastavení systémových parametrů lze vypnout zápis  
informací o opravách a rušení skladových pohybů, které může 
jednak zpomalovat ukládání záznamů a jednak zbytečně 
zvětšovat databázi.

         Modul Zakázky

Online zapisování nákladů a výnosů
Zapnutím parametrů na záložce “Online náklady/výnosy” v nastavení Zakázek lze aktivovat další typy online zápisů nákladů a 
výnosů z modulu Účetnictví do modulu Zakázky.

         Modul Výroba

Pracovní lístky
V nastavení modulu Zakázky na záložce “Pracovní lístky” lze 
nastavit další kontroly prováděné při ukládání pracovních 
lístků.

Pracovní lístky
Po zapnutí parametru  v nastavení modulu Zakázky na záložce 
“Pracovní lístky” lze při ukládání PL volitelně generovat pouze 
režijní náklad stroje.

Aktualizace dílce
Ve formuláři “Dílce-detail” je na záložce “Operace” zobrazován 
údaj “Čárový kód operace”.

Navigace
Ve formuláři Navigace je na začátku sloupce “Status operací” 
zobrazován grafickým prvkem “Výrobní stav dílce”, odlišující 
barevně hotové a nehotové dílce.
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         Modul Mzdy

Parametry
Do číselníku byly přidány nové zákonné parametry pro rok 
2013.

Roční zúčtování daně
K dispozici je zpracování RZD za rok 2012.

Solidární zvýšení daně
U zaměstnanců, jejichž měsíční příjem překročí 4násobek 
průměrné mzdy (103 536,- Kč), je spočítáno solidární zvýšení 
daně ve výši 7% z příjmu převyšujícího uvedený limit. 

II. pilíř důchodové reformy
Změna ve výpočtu pro účastníky důchodového spoření: 
odvod ČSSZ se sníží o 3 %, odvod penzijní společnosti je ve 
výši 5 % vyměřovacího základu.

Výpočet zdravotního pojistného
Zrušení stropu u pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Daňové prohlášení
Poplatník, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá  
starobní důchod, nemůže uplatnit základní slevu na dani. 

Aktualizované formuláře
Pro rok 2013 jsou aktualizovány formuláře Přehled o výši  
pojistného (pro ČSSZ) a Žádost o poukázání chybějící částky 
vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových 
bonusech.

Potvrzení o zdanitelných příjmech
Je umožněn hromadný tisk potvrzení o zdanitelných příjmech.

Exekuce
Při výpočtu exekuce je zohledněna uplatněná část základní 
nezabavitelné částky u jiného plátce (OSSZ).

Sestavy
Přibyla nová sestava Rekapitulace mezd dle kategorie (menu 
Měsíční zpracování / Rekapitulace) a je aktualizována sestava 
Rezerva na dovolenou (menu Roční zpracování).

Uzavření roku
Při aktualizaci údajů o dovolené pro rok 2013 se již  
nebere v potaz nevyčerpaná dovolená z roku 2011. Informace  
o případném propadnutí této dovolené je zobrazena  
v protokolu akce.

Informace k připravované verzi 02/2013

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
K dispozici bude řádné vyúčtování daně z příjmů ze závislé 
činnosti za rok 2012 a dodatečné vyúčtování za roky 2011 a 
2010.

Vyúčtování daně vybírané srážkou
K dispozici bude řádné vyúčtování daně vybírané srážkou za 
rok 2012 a dodatečné vyúčtování za roky 2011 a 2010.

Navigace
Ve formuláři Navigace je k dispozici nové tlačítko “Vyhodnotit 
dokončenost dílců zakázky”, které při aktivaci na řádku Zakázky 
zobrazí ve sloupci “Status operací” počty dílců rozčleněné dle 
jejich dokončení.

Navigace
Status dílce je v Navigaci nově zobrazován v samostatném 
sloupci.

Podsestavy
V tabulce podsestav došlo k rozšíření čísla podsestavy na 25 
znaků.

Terminály ČK
Možnost využití dalších speciálních aktualizací pro  
terminál čárových kódů připojený on-line do databáze Entry  
(licencovány jako doplňkové moduly).

Připomenutí významných novinek předcházející verze

Operace v dílcích
Po zapnutí parametru lze v operacích dílců editovat nový 
údaj “Datum požadovaného dokončení” a podle tohoto údaje 
následně vystoupit sestavu “Stav operací”.

Připomenutí významných novinek předcházející verze

Účtování mezd
Nově lze nákladově rozúčtovat hrubé mzdy (případně  
jednotlivé kódy hrubých mezd) buď dle typu pracovního  
vztahu nebo dle osobních čísel. Rozvahově lze rozúčtovat 

závazky dle zdravotních pojišťoven, penzijních fondů či 
životních pojišťoven. U bonusů typu stravenky, příspěvek 
na dopravu,  apod. lze stanovit sazbu DPH, dle jaké má být 
sražená částka (ta je vždy navedena včetně DPH) rozpočítána 
na základ daně a daň.

Výplatní páska v případě solidárního zvýšení daně a důchodového spoření
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Avíza
V Avízech je možno nastavit sledování dalších událostí:  
Ukončení mateřské dovolené, Ukončení rodičovské  
dovolené, Ukončení omluveného volna do 4 let věku 
dítěte, Konec platnosti potvrzení o studiu u dětí nad 18 let,  
Narozeniny, Životní a pracovní výročí.

Časová platnost daň. prohlášení 
Na záložce Danové prohlášení (aktualizace Pracovní vztahy) 
jsou zobrazeny slevy platné v aktuálním období.  Změna 
jakéhokoli údaje znamená okamžitou změnu, která se projeví 
hned v následujícím výpočtu mzdy. Nově je platnost slev na 
dani evidována po měsících. Přes tlačítko “Slevy v jednotlivých 
měsících” je možno zobrazit přehled po měsících na celý rok.  
A tady je možno nastavit případnou změnu ve slevách na dani 
s časovým předstihem, tedy změna se neprojeví hned, ale až 
od zadaného období.

Příloha k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství  (pro muže) 
Přílohu, která je potřeba k Potvrzení o denním vyměřovacím 
základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, naleznete  
v Pracovních vztazích, menu Operace.

Exekuce
Nová možnost zadání procentní výše uplatňované 
základní nezabavitelné částky. Běžně je uplatňována celá  
nezabavitelná částka - tedy 100%. V případě, že povinný má 
více plátců mzdy současně, určí soud, jakou část základní  
nezabavitelné částky má plátce povinnému ponechat. Údaj 
se zadává v aktualizaci zaměstnanců, záložka Základní údaje, 
sekce Parametry pro srážky ze mzdy.

Přepočet důch. věku
Dle novely zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
byl aktualizován výpočet důchodového věku v aktualizaci 
zaměstnanců. Pro hromadný přepočet je přichystána akce  
v menu Nástroje / Aktualizace údajů / Důchodový věk.

Dokumenty
Kromě stávajícího formátu MS Word je nyní možno  
dokumenty editovat i v interním formátu Entry (v něm jsou 
nově distribuovány a instalovány i vzorové šablony).


