
Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme společně s přicházejícím jarem, i když to v těchto dnech vypadá, že se opožděně probudila 
zima. Nicméně jaro se kvapem blíží a brzy odešle zimu odpočívat. Nic takového ovšem nehrozí nám, ekonomům, 
účetním a vývojářům ekonomického softwaru, protože nám politici odpočinek, či alespoň poklidnější pracovní 
měsíce, nedopřejí. Po měsících náročných a vyčerpávajících příprav na podání prvního Kontrolního hlášení plynule 
navazujeme a intenzivně pracujeme na dalších novinkách pro rok 2016, reagujících na další změny účetních a 
daňových předpisů. 

Účetní období započaté v roce 2016 je poznamenáno řadou významných změn mj. v oblasti účetnictví  
„podnikatelských subjektů“, přičemž se rozsahem změn v oblasti účetních předpisů období aktuálního roku řadí  
k nejvýznamnějším. S účinností od 1. 1. 2016 byl novelizován nejen zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zákonem  
č. 221/2015 Sb.), nýbrž i prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 500/2002 Sb. (vyhláškou č. 250/2015 Sb.) 
a české účetní standardy pro podnikatele. V důsledku toho dochází mimo jiné ke změnám ve směrné 
účtové osnově, na níž navazuje nový vzorový účtový rozvrh a s vazbou na něj i nové výkazy rozvaha 
a výkaz zisku a ztráty jako součást účetní uzávěrky sestavované za účetní období započaté od 1. 1. 2016. 
Tuto problematiku jsme sledovali pozorně již od loňského roku, ale až v polovině února vyšel materiál,  
obsahující nové výkazy včetně detailní definice přiřazených účtů jednotlivým řádkům výkazů. Od té doby  
pracujeme na přípravě nové verze našeho ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému, 
označené jako ENTRY 4/2016. Verze bude obsahovat nejen nové vzorové účty účtové osnovy, novou vzorovou sérii 
č. 7 zadání výkazů rozvahy a výsledovky, ale navíc připravujeme i novou kontrolní akci, která Vám zobrazí seznam 
Vašich uživatelských specifických úprav zadání výkazů, abyste je mohli následně aplikovat do nové série zadání. 

Podrobný popis úprav ENTRY verze 4/2016 bude dodán současně s verzí. 

Dále se chystá k 1. 6. 2016 novela zákona o dani z přidané hodnoty (zatím ve sněmovně pod tiskem č. 717), která 
mimo jiné zavádí možnost prominutí pokuty za nepodání Kontrolního hlášení a upravuje povinnost reakce na výzvu 
ke Kontrolnímu hlášení z pěti kalendářních dnů na pět pracovních dnů. Takže budeme politikům vděčni, že nám pak 
umožní občas trávit i volné víkendy bez nutnosti reakce na výzvy ke Kontrolnímu hlášení. Současně novela mění 
další paragrafy zákona, týkající se např. dovozu zboží nebo povinnosti přiznat daň při dodání zboží s místem plnění 
v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku. 

Podle současného stavu legislativního procesu Elektronické evidence tržeb lze předpokládat, že od listopadu 
2016 (tzv. 1. vlna) se tato evidence bude týkat osob poskytujících stravovací a ubytovací služby a od února 2017 (tzv. 
2. vlna) osob podnikajících v maloobchodě a velkoobchodě. V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat o zpětnou 
informaci, kdo z Vás, uživatelů ENTRY, předpokládá, že se jej týká EET v 1. vlně a kdo ve 2. vlně (telefonicky, e-mailem, 
či vzkazem přes naše konzultanty). Za informaci Vám předem děkujeme.

4/2016
Informace pro uživatele

Se srdečným pozdravem a přáním pohodového jara
Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, MBA, jednatelé

V Lanškrouně dne 8. 3. 2016
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Ekonomický systém Entry - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 4/2016

Upgrade 
4/2016

z verze 1-2/2016 z verze 12/2015 z verze 7/2015 z verze 1-4/2015 z verzí starších

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

ENTRY 10 25 30 35 40

Poznámka: 
Cena upgrade je stanovena jako procentuelní podíl z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence. 

Distribuce upgrade ENTRY 4/2016 bude zahájena v první půli měsíců dubna 2016. 
V případě zájmu můžete produkty objednat písemnou formou vyplněním objednávky, telefonicky, 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 2016, 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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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.

Dne PodpisV

Automatické zálohování Automatické hromadné zálohování, mono verze 900 Kč, síťová verze 1800 Kč.

Firma, jméno:

Update Adresáře Automatizované stahování z registru plátců Dph, Creditcheck a Octopus, 
mono verze 1 900 Kč, síťová verze 3 800 Kč.

Inventura majetku Inventura majetku prostřednictvím mobilního terminálu, 9 000 Kč.
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